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Per bendrąjį priėmimą
į aukštąsias mokyklas
liko tūkstančiai valstybės
finansuojamų vietų –
neatsirado pakankamai
jaunuolių, norinčių tapti
inžinieriais ir technologais.

prisiminta istoriškai labai
svarbi ir Baltijos šalims
lemtinga diena.

Galutiniai
priėmimo į
aukštąsias
mokyklas
rezultatai:
jaunimas išgirdo
darbo rinkos
poreikį
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Valstybei nepavyko pritraukti
studijuoti tiek inžinierių ir
technologų, kiek norėjo

Paminėtos Baltijos kelio
29-osios metinės
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paskutinės ir
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irklavimo
sezono varžybos
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DUOBLIENĖ

Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro
kiemelyje vyko renginys,
skirtas Baltijos keliui
atminti. Jo metu buvo

1939 m. rugpjūčio 23 d.
pasirašę slaptuosius protokolus du diktatoriai – Stalinas ir
Hitleris – pasidalijo Europą,
NUKelta Į 2 p. 

Vasarą palydėjo su pasakomis

Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA
BPO) prezidentas Pranas Žiliukas BNS sakė, kad daugiausiai neužimtų valstybės
finansuojamų vietų liko inžineriniuose ir technologiniuose
moksluose.
„Kolegijose liko daugiau
kaip 4 tūkst. valstybės finansuojamų vietų, universitetuose – apie 800. Pusė jų ir yra
inžineriniuose ir technologiniuose moksluose, o kitos
– daugelyje grupių po truputį“, – BNS pirmadienį sakė P.
Žiliukas.
Jis sakė, kad menką inžinerinių ir technologinių mokslų
populiarumą tarp stojančiųjų buvo galima prognozuoti,
įvertintus egzaminų pasirinkimus.
„Tai labai smarkiai koreliuoja su valstybinių brandos
egzaminų pasirinkimu, nes
matėsi, kad, tarkime, chemijos egzaminą laikė tik 5 proc.
abiturientų. (...) Pagal egzaminų pasirinkimą matosi, kad
asmenų, kurie gali studijuoti
minėtas studijas, nepakanka.
Norėdami studijuoti tai, ką
nori, stojantieji geriau rinkosi
mokamas studijas“, – aiškino
P. Žiliukas.

Pirmakursių skaičius
mažėja

SKAITYKITE 2 p. 

Per bendrąjį priėmimą šiemet į universitetus ir kolegijas įstojo mažiau pirmakursių
nei pernai, rodo Švietimo ir
mokslo ministerijos (ŠMM)
pirmadienį paskelbti duomenys.

Šiemet Lietuvos aukštosiose mokyklose studijas pradės
20 805 pirmakursiai (2017
metais – 21 448), iš jų 12 787
– šių metų abiturientai.
Anot ministerijos, 10 803
pirmakursių priimta į universitetus (2017 metais – 11 413),
10 002 – į kolegijas (2017 metais – 10 035).
Į valstybės finansuojamas
vietas ir vietas su studijų stipendijomis įstojo 12 112 pirmakursių, į valstybės nefinansuojamas vietas – 8 693.
Daugiausia studijų sutarčių
pasirašyta Vilniaus, Kauno
technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose. Norintieji studijuoti
kolegijose daugiausia rinkosi
Vilniaus, Kauno ir Socialinių
mokslų kolegijas.
ŠMM atkreipia dėmesį,
kad atsižvelgiant į rinkos poreikius, šiemet 30 proc. padidintas priėmimas į gyvybės mokslus universitetuose ir stojantieji užpildė visas
vietas.
„Šiemet, atsižvelgiant į darbo rinkos tendencijas, apie
50 proc. padidintas valstybės finansuojamų vietų skaičius į inžinerijos, technologijos, informatikos bei fizinius
mokslus kolegijose, taip pat 8
proc. – matematikos ir fizinių
mokslų studijų vietų skaičius
universitetuose, tačiau stojantieji į jas neužpildė visų papildomai skirtų valstybės finansuojamų vietų“, – konstatuoja
ŠMM. BNS
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Lengvaatlečiai iškovojo aštuonis medalius

Nupirko per 130 tūkst. gripo vakcinos dozių

Lietuvos lengvaatlečiai Europos neįgaliųjų čempionate Berlyne
(Vokietija) iškovojo aštuonis medalius: du aukso, po tris sidabro
ir bronzos. Apdovanojimus pelnė net šeši iš dvylikos mūsų šalies
sportininkų, Kęstutis Skučas ir Andrius Skuja net po du kartus.

Būsimam gripo sezonui skirta vakcina, kuria nemokamai bus
skiepijami rizikos grupėms priklausantys žmonės, pasiekė
Lietuvą. Valstybinė ligonių kasa informavo, kad 2018–2019 metų
gripo sezonui nupirko per 131 tūkst. vakcinos dozių.

Vasarą palydėjo su pasakomis
Paminėtos Baltijos kelio
29-osios metinės
ATKelta IŠ 1 p.
milijonus žmonių pasmerkdami mirčiai ir nepakeliamoms
fizinėms bei dvasinėms kančioms.
1989 m. rugpjūčio 23 d. susirinkome į Baltijos kelią kartu su estais ir latviais susiimti
už rankų ir vieningai paliudyti, kad smerkiame slaptuosius
diktatorių kėslus ir norime būti laisvi. Bent kelioms kartoms
Baltijos kelias išliks didingas
išsivadavimo kelias iš fizinės
bei dvasinės vergijos. Šiai dienai atminti Juodojo kaspino
diena buvo pavadinta Baltijos
kelio diena ir Trispalvė nusirišo gedulo ženklus.
Kai Lietuva sugrįžo į Europos tautų šeimą, rugpjūčio
23-ioji trečią kartą pakeitė
pavadinimą. Dabar ši istorinė diena vadinama Europos
diena stalinizmo ir nacizmo
aukoms atminti ir Baltijos
kelio diena.
Nors šios svarbios dienos
pavadinimai keitėsi, bet, anot
renginio vedėjos Prienų KLC

renginių organizatorės Zitos
Kuzminskienės, mūsų požiūris į šią dieną yra ypatingas ir
svarbus. Mes smerkiame paktą ir jo autorius, nulėmusius
Baltijos šalių okupaciją. Mes
didžiuojamės tuo, kas vyko
prieš 29-erius metus – Dainuojančia revoliucija, išsivadavimu iš sovietinės imperijos... Mes džiaugiamės, kad
auga trečia lietuvių karta, nepatyrusi karo siaubo. Jie dar
per maži suvokti kai kurių
sprendimų padarinius, bet gana dideli, kad galėtų padėkoti
už saugią šiandieną. Kūrybinėje stovykloje dalyvaujantys
vaikai nunešė ir prie Laisvės
paminklo padėjo degančias
žvakeles – pagarbos ir padėkos simbolį.
Tylos minute buvo pagerbtas kovotojų už laisvę atminimas.
Baltijos kelio atminimo
suburti prieniškiai buvo pakviesti pasiklausyti akustinio grupės „Baltos varnos“
koncerto.

Laima

DUOBLIENĖ
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre antrą
kartą buvo surengtos
kūrybinės dirbtuvės
„Pasaką kuria vaikai“.

Stovyklos atidarymo šventėje svečiavosi knygos „Peliūnės vasara“ autorė Rūta
Dzindziliauskaitė. Šios knygos pasakos, jų veikėjai bei
dainelės vaikus lydėjo visos
stovyklos metu.
Knygos autorė yra dailininkė, o ši knyga yra jos literatūrinis debiutas, nors, kaip sakė
pati Rūta, rašyti įvairias istorijas ji pradėjo dar paauglystėje, tik jos niekada neišvydo
dienos šviesos. O ši knyga
atsirado, kai pati autorė savo
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dviem dukrelėms apie pamatines vertybes norėjo papasakoti pasitelkusi mielą, švelnų,
gražų personažą. Ir abi dukrelės buvo pačios reikliausios
kritikės.
„Man daug lengviau kalbėti
vaizduojamąja kalba – piešti,
tapyti, o tekstą sudėlioti buvo
sunkiau“, – pasakojo autorė.
Knygoje yra vienuolika
trumpų istorijų, pasakojančių
apie miško gyventojos Peliūnės ir jos vaikelio Peliūnėlio
nuotykius bei patirtis. Pamokančios istorijos papuoštos
iliustracijomis, kurias papildo
kompozitoriaus Sigito Mickio
kurtos ir Nedos Malūnavičiūtės įdainuotos dainelės.
Atidarymo šventėje skambant dainelėms, vaikai piešė
Peliūnės ir Peliūnėlio kelią,
o paskui, padedami burbulų

fėjos Loretos, „sodino“ muilo burbulų sodą.
Keturias dienas stovykloje vaikai piešė, lipdė, puošė
stebuklingus batus, gamino
laimės krepšelius, dainavo,
šoko, vaidino, žaidė, gamino „oliziukus“, statė Peliūnės vasaros rezidenciją bei
užsiėmė kitokiomis įdomiomis kūrybinėmis veiklomis.
Kiekviena diena buvo kupina pažinčių su įvairiais meno
žanrais, smagiose kūrybinėse
dirbtuvėlėse gimė nepakartojami kūriniai. Todėl ir išsiskirti su senais ir naujais draugais
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

bei vadovais buvo nelengva.
Vaikai sakė, kad jau laukia
ateinančios vasaros ir naujos
stovyklos.
Uždarymo šventėje buvo
dar kartą peržiūrėtos nuotraukos, primenančios įdomiai
praleistas dienas. Stovyklautojų tėveliai, seneliai, vaikų
draugai ir kiti susirinkusieji
gėrėjosi vaikų darbelių parodomis, klausėsi koncerto.
Stovykloje dalyvavo trisdešimt septyni 6–11 metų
amžiaus vaikai, jiems padėjo
vadovai Daiva, Dalė, Ilona,
Džordanas, Virginijus, Alma,
Aušra, Rasa, Dainius, Zita bei
savanoriai Aurelija, Emilija,
Jorūnė ir Laurynas.
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JAV per šaudynes žuvo trys žmonės

Piligrimams siūloma nakvynė mokyklose

Floridos šiauriniame Džeksonvilio mieste per šaudynes vaizdo
žaidimų turnyre sekmadienį žuvo iš viso trys žmonės, įskaitant
nusižudžiusį užpuoliką. „Įvykio vietoje buvo trys negyvi asmenys,
vienas jų – įtariamasis, atėmęs sau gyvybę“ - sakė policija.

Į popiežiaus aukojamas mišias rugsėjį Kauno Santakoje
atvyksiantiems maldininkams siūloma nemokama nakvynė
mokyklose. Juos jau pasirengusios priimti 12 Kauno ugdymo
įstaigų. Tuo metu senamiesčio viešbučiuose nebeliko laisvų vietų.

Nuvilnijo klojimo teatro
šventė „Vėtrungė 2018“
Susitikimas su Stakliškių
vykdytojas patikino,
gyventojais Darbų
kad visi sugadinti keliai, gyRugpjūčio 21 d. Stakliškėse
vyko susitikimas su
Stakliškių miestelio
gyventojais dėl vykdomo
vandentvarkos projekto.

Susitikimo metu buvo aptarta vandentvarkos projekto vykdymo eiga, atsakyta į
daugelį gyventojų klausimų.
Stakliškiečiai, kuriuos pasieks
vandentiekio ir nuotekų tinklai, domėjosi prisijungimo ir
paslaugų kainomis, kada bus
atstatyta iškastų kelių danga.
UAB „Prienų vandenys“ direktorius P. Mitkevičius bei
įmonės inžinierius V. Maslauskas informavo, kad vandeniui, naudojamam daržams
laistyti, gyvuliams girdyti, reikės papildomo skaitliuko ir į
vandens kainą nebus įtraukta
suma už nuotekų tvarkymą.

ventojų kiemai bus sutvarkyti. Jis pakvietė visus turinčius
konkrečių klausimų atvykti į
įmonės darbų vagonėlį, esantį Stakliškių gimnazijos kieme. UAB „Prienų vandenys“
atstovų teigimu, darbai bus
baigti 2019 metų balandžio
mėnesį.
Nemaži atstumai tarp namų, didelės išlaidos siurblinėms, valymo įrenginiams
lėmė, kad projekto finansavimo neužteko visų poreikiams
patenkinti. Gyventojai, norintys jungtis prie vandentiekio
ir nuotekų tinklų, sutarė su
UAB „Prienų vandenys“ atstovais artimiausiu metu susitikti prie individualių namų
bei aptarti prisijungimo prie
tinklų sąlygas ir galimybes.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Mokslo metų pradžios šventė
vyks rugsėjo 3 d.

Rugpjūčio 26 d. Serbentinės
kaime, Naujosios Ūtos
seniūnijoje, vyko tradicinė
klojimo teatro šventė
„Vėtrungė“.

Mėgėjų teatrus šios šventės
organizatoriai į Aldonos Lietuvininkienės sodybą sukvietė
jau 13-ąjį kartą. Šiemet žiūrovus džiugino net 4 Prienų krašto kolektyvai.
VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų laisvalaikio ir užimtumo centro dramos studija
ARKA sodybos kluone patogiai įsitaisiusiems žiūrovams
padovanojo Johano Volfgango Gėtės kūrinį „Faustas. Prologas teatre“ (režisierė Rima
Žostautienė).
Trakų kultūros rūmų Dusmenų padalinio dramos kolektyvas supažindino žiūrovus
su Kazimiero Čiplio-Vijūno
„Medine piela“ (rež. Rima
Karsokienė). Na, o Elektrėnų
kultūros centro dramos kolektyvas visus juokino Edmundo
Untulio „Laimės kalviu“ (rež.
Nijolė Skorubskienė).
Tuo tarpu Prienų kultūros

ir laisvalaikio centro (KLC)
mėgėjų teatras „Langas“ žiūrovams dovanojo muzikinępoetinę kompoziciją „Aš pasilieku“ (rež. Alma Vaišnienė).
Prienų KLC Naujosios Ūtos
mėgėjų teatras „Vėtrungė“
žiūrovus linksmino taip pat
Almos Vaišnienės režisuotu
Juozo Erlicko „Kolumbo gimtadieniu“.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro dramos kolektyvas
„Žaltvykstė“ visiems pristatė Vydūno „Piktąją gudrybę“
(rež. Angelė Jaruševičienė), o
Prienų rajono mėgėjų teatras
„Veidrodis“ – epizodą iš Justino Marcinkevičiaus trilogijos „Mindaugas“ (rež. Jonas
Grabauskas).
Šventės metu visi galėjo pasimėgauti Stadalių šeimos vaišėmis – „Kelmo sriuba“ bei šiltu bendravimu. Na, o visus dalyvius bei žiūrovus pasveikino
šventės organizatoriai – Prienų
rajono savivaldybės, Prienų
kultūros ir laisvalaikio centro
bei Naujosios Ūtos seniūnijos
vadovai bei atstovai. NG

Lietuviai laisvalaikį mėgsta leisti
prie vandens telkinių
Lietuviai laisvalaikį
gamtoje mėgsta leisti prie
vandens telkinių, taip pat
eidami pasivaikščioti ar
pabėgioti, rodo gyventojų
apklausa.

Kadangi Mokslo ir žinių
diena – rugsėjo 1-oji –
šiemet yra šeštadienis,
mokslo metų pradžios
šventė Prienų r.
mokyklose nukeliama į
artimiausią darbo dieną –
rugsėjo 3-iąją, pirmadienį.
Maloniai kviečiame
dalyvauti!

Prienų miesto švietimo įstaigų bendruomenės Mokslo
ir žinių dieną tradiciškai pradės kartu:
REKLAMA

9.00 val. – šv. Mišios Prienų Kristaus Apsireiškimo
bažnyčioje;
10.00 val. – svečių ir miesto mokyklų bendruomenių
susitikimas ant „Žiburio“
kalnelio;
10.45 val. – renginiai miesto mokyklose.
Renginio organizatoriai
– Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla
SAVIVALDYBĖS inf. 

Paprašyti iš pateiktų variantų nurodyti, kaip leidžia laisvalaikį, 92 proc. apklausos
dalyvių nurodė, kad lankosi
prie vandens telkinių: upių
ar ežerų. Dar 89 proc. nurodė, kad eina pasivaikščioti ar
pabėgioti.
86 proc. respondentų taip
pat nurodė vykstantys į Lietuvos pajūrį, tai jie daro vidutiniškai kartą per keletą mėnesių į metus. Tuo metu prie
upių ir ežerų respondentai vidutiniškai vyksta tris kartus
per mėnesį, o pabėgioti ar pa-

sivaikščioti vidutiniškai išsiruošia 11 kartų per mėnesį.
Besilankantys muziejuose,
teatruose ir koncertuose teigė 85 proc. respondentų, tai
jie vidutiniškai daro kartą per
mėnesį.
74 proc. respondentų teigė
atsipalaiduojantys darbuodamiesi savo sode ar darže, šia
veikla jie vidutiniškai užsiima
11 kartų per mėnesį.
Į sodybą kaime važiuojantys nurodė 64 proc. respondentų, čia jie lankosi apie penkis kartus per mėnesį.
Apklausą šių metų pavasarį
atliko tyrimų bendrovė „Nielsen“, apklaususi 1,6 tūkst. šalies gyventojų nuo 16 iki 65
metų. BNS

Kviečiame atsakingai naudoti
pirotechnikos priemones
Įvairios šventės
neatsiejamos nuo saliutų,
fejerverkų, tačiau reikia
žinoti, kad fejerverkų
naudojimas (tiek masinių,
tiek asmeninių švenčių
metu) reglamentuotas
teisės aktų ir jų reikia
laikytis, kitaip gresia
nemažos baudos.

Neretai pasitaiko, kad šventės organizatoriai ir dalyviai
nepaiso pirotechnikos priemonių naudojimo reikalavimų ir vidurnaktyje paleidžia
į dangų triukšmingus šviesos
saliutus. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, Triukšmo prevencijos
Prienų rajono savivaldybės
viešosiose vietose taisyklės
ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys triukšmo valdymą,
draudžia naudoti pirotechnikos priemones nuo 22 val.
iki 8 val. (išskyrus švenčių
dienas, taip pat per masinių
pramogų renginius, kuriuos
rengti savivaldybė yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu laiku. Asmeninių

švenčių metu 1, 2, 3 klasių fejerverkai, T1 ir P1 kategorijų
pirotechnikos priemonės gali
būti naudojamos nuo 8 val.
iki 22 val. Asmenys, turintys
licenciją naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones, likus ne mažiau kaip 7 dienoms, privalo
suderinti pirotechnikos priemonių naudojimo vietą ir laiką su Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Prienų rajono priešgaisrine
gelbėjimo tarnyba, Alytaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų policijos komisariatu bei su Prienų
rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.
Gyventojai apie pažeidėjus,
kai trikdoma viešoji rimtis, raginami pranešti policijai bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.
Kviečiame visus atsakingai
naudoti fejerverkus ir kitas pirotechnikos priemones.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Mirė Kęstutis Palionis

Rugpjūčio 23 d. mirė
Lietuvos ir Prienų rajono
savivaldybės politinis
bei visuomenės veikėjas,
ilgametis Prienų rajono
savivaldybės tarybos
narys Kęstutis Palionis.

K. Palionis gimė 1954 m.
birželio 8 d. Seirijuose, Laz-

dijų rajone. 1980 m. baigė
Šiaulių valstybinį pedagoginį
institutą, įgijo dailės, braižybos ir technologijų mokytojo
specialybę.
Savo darbo karjeros Prienų
krašte metu K. Palionis dirbo
Alšininkų pagrindinės mokyklos, Stakliškių vidurinės mokyklos mokytoju, Stakliškių
seniūnijos seniūnu, 4 kadencijas (nuo 1997 m. iki 2011 m.)
buvo Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, 2007–2011
m. – mero pavaduotojas, nuo
2011 m. liepos mėn. iki 2014
m. – administracijos direktoriaus pavaduotojas. NG
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Irane nukrito karinių oro pajėgų naikintuvas

Pirmasis pasaulyje SGD kruizinis laivas

Irano vakarinėje Chuzestano provincijoje sekmadienį nukrito
šalies karinių oro pajėgų naikintuvas F-5, vienas iš dviejų jo
pilotų žuvo. Šis naikintuvas buvo naudojamas mokamiesiems
skrydžiams.

Pirmasis pasaulyje suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD)
varomas kruizinis laineris šią savaitę išplaukė iš Vokietijos
Papenburgo laivų statyklos. „AIDAnova“ pavadinto laivo ilgis - 337
metrai, jame įrengta daugiau kaip 2,6 tūkst. kajučių.

Žolininko kertelė
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-08-23 apie 12.27 val. gautas pranešimas, kad Prienuose,
Vytauto g. durų neatidaro A. S.
Moteris silpnai vaikščiojo, iš namų
niekur neidavo, gali būti sutrikusi
sveikata. Durys šarvuotos, langai
plastikiniai, atidarytas balkonas.
Į butą patekta ištraukiamosiomis
kopėčiomis pro langą, atidarytos
durys, į vidų įleisti medikai ir
policijos pareigūnai. Lovoje rasta
A. S. (gim. 1950 m.) be gyvybės
požymių.
2018-08-23 gautas pranešimas iš
Balbieriškio UK, kad Balbieriškio
sen., Balbieriškio mstl., Jaunimo
g. antrame aukšte kažkas dega,
veržiasi daug dūmų. Pastatas
keturių aukštų. Iš buto veržėsi
dūmai, namuose nieko nebuvo.
Grįžusi savininkė svilusį puodą
nukėlė.
2018-08-23 apie 8.20 val. 20 Prienų r., Stakliškių sen., Stakliškių
k., degalinės teritorijoje buvo
sulaikytas neblaivus (1,79 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1966 m.),
vairavęs jam priklausantį automobilį „Audi 100“. Vairuotojas
uždarytas į areštinę.
2018-08-24 apie 15.30 val. iš namų
Prienų r. išėjo paauglė ir iki šiol
negrįžo. Merginos motina I. M.
(gim. 1976 m.) pranešė, kad jos
dukra paskambinusi paaiškino,
jog šiandien nenori grįžti namo
ir negrįš, yra saugi, kur yra,
nesakė.
2018-08-24 gautas pranešimas,
kad Stakliškių sen., Pieštuvėnų
k., Liepų g. degina žolę, kyla
dūmai, gali užsidegti didesnis
plotas. Gaisro požymių nerasta.
Iškvietimas nepagrįstas.
2018-08-25 apie 12.30 val., Prienų r. sav. neblaivus (2,56 prom.
alkoholio) A. K. (gim. 1996 m.)
smurtavo prieš savo sugyventinę
I. M. (gim. 1994 m.). Vadovaujantis LR BPK 140 str., A. K. sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2018-08-25 apie 20.00 val. V.
A. (gim. 1960 m., gyv. Prienų
r.), būdamas girtas (2,40 prom.
alkoholio), smurtavo prieš savo
neblaivią (2,59 prom. alkoholio)
sutuoktinę L. A. (gim. 1970 m.).
Įtariamasis V. A. sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
REKLAMA

Žolininko kertelė
Šiemet labai gražios
užaugo nasturtės.
Girdėjau, kad jų žiedus
galima valgyti kaip
salotas, kad jose yra
naudingų medžiagų. Bet
gal galima nuo kažkokių
susirgimų ar profilaktiškai
vartoti ir nasturtų lapus?

Nasturtė (lot. Tropaeolum) veikia priešuždegimiškai, skatina šlapimo išsiskyrimą, greitina medžiagų
apykaitą, gerina virškinimą,
stabdo plaukų slinkimą, tinka sergant kvėpavimo takų
ligomis, turint šlapimtakių
uždegimą, naudinga sergant
ateroskleroze, padeda, kai
skauda galvą. Nasturčių žiedus ir lapus galima dėti šviežius į salotas, spausti jų sultis
ir gerti po šaukštą arba įsipilti į arbatas. Nasturtėse gausu vitamino C, tad žiemą jų
arbata tikrai pravers sergant
peršalimo ligomis. Tik arbatą
reikia virti stiprią – net saują
džiovintos žolės užpilti puse
litro verdančio vandens ir palaukti valandą, kol pritrauks.
Stipria arbata galima gydyti
bronchitą, dėti kompresus ant
sunkiai gyjančių žaizdų. Vartojant profilaktiškai geriama
silpnesnė arbata, ji turi būti
malonaus skonio.
Ką patartumėt naudoti nuo kojų nagų grybelio.
Išbandžiau ir vaistus, reklamuojamus ir internete,
ir per reklamas, bet niekas
nepadeda. Pas odos gydytoją nebuvau, bet nemanau,
kad ką nors naujo parekomenduos be to, kas yra
vaistinėse.
Kojų ir rankų nagų grybelis
– baisi liga, vieną kartą ja užsikrėtus sunku išsigydyti, reikia begalinės kantrybės, laiko
ir pastangų, nes gydymas gali užtrukti nuo kelių mėnesių
iki pusmečio ar metų, o gali
ir niekas nepadėti. Cheminiai preparatai, kovojantys
su grybeliu (ypač geriami),
labai kenkia kepenims, inkstams, gali išprovokuoti net
vėžio atsiradimą, tad būkite
atsargūs. Natūralesnių kovos

su grybeliu priemonių yra, bet
reikia begalinės kantrybės ir
daug laiko. Pirmiausia reikia
kojas (ar rankas) išmirkyti.
Aš patarčiau mirkyti be galo
stiprioje arbatoje. Tam tinka
tujos šakelės, pelynas, kietis,
beržo, tuopų pumpurai, šakelės su visais lapais, ajeras,
bitkrėslė, graikinio riešutmedžio lapai, šalavijas, ugniažolė, varnalėša, kiaulpienė, laki-

apsiauti kojines ir taip pabūti
kelias valandas, kol actas nugrauš pažeistas vietas, negyvą odą. Tada patepti stipriu
žolelių pagrindu pagamintu
tepalu (jame turėtų būti pelyno, ugniažolės, beržų ar tuopų
pumpurų, tujos). Tam tinka ir
mano tepalas odos ligoms gydyti ar ugniažolės (ar kitų augalų, kurių nemėgsta grybelis) trauktinė (pavasarį užpil-

šius. Na, visų neišvardinsiu ir
nebūtinai visų reikia. Užtenka
ir kelių augalų. Jų reikia prisirinkti pilną dubenėlį, suberti
į užvirusį didesniame puode
vandenį, ugnį išjungti ir palikti porai valandų, kad pritrauktų. Tada su visom žolėm

kit šviežiai surinktą ugniažolę
stipria degtine). Tepalu reikia
tepti porą kartų per dieną, o
kojas mirkyti bent porą kartų
per savaitę. Skiestu actu „nugraužti“ negyvą odą ar nago
dalį reikia tik esant reikalui.
Kovoti su grybeliu padeda ir

supilti į didesnį dubenį, įberti šaukštą sodos (kad vanduo
būtų minkštesnis ir suminkštintų odą) ir mirkyti kojas, kuo
ilgiau. Tada stiklinėje atskiesti
vandeniu truputį obuolių acto ir sumirkius juo skudurėlį
dėti ant grybelio pažeistų pėdų, aprišti, apsukti plėvele,

ūkiškas muilas – tiesiog reikia nuplautas kojas (geriausia
po mirkymo su žolėmis) juo
išmuilinti ir tokias muiluotas
palikti. Šarmo grybelis taip
pat nepakenčia kaip ir rūgšties. Labai svarbu visą laiką
gydantis nuo grybelio stiprinti imuninę sistemą, nes būtent

jai nusilpus ar vartojus ilgesnį
laiką antibiotikus suveša ne
tiktai grybelis, bet ir karpos,
papilomos. Imuninę sistemą
stiprinantys augalai: pavasarinė raktažolė, juodauogio
šeivamedžio žiedai ir uogos,
rausvažiedė ežiuolė, dirvinis
asiūklis, kvapusis bazilikas,
paprastoji kiaulpienė, saldžialapė kulkšnė, mėlynžiedė ožragė, vaistinė medetka,
paprastasis putinas, juodasis
serbentas, ankstyvasis šalpusnis, paprastoji takažolė,
beržas, paprastasis čiobrelis,
triskiautis lakišiusir kt. Ne
pro šalį būtų pagerti ir augalų, kurių nemėgsta grybelis,
arbatos. Tai – pelynas (kartusis kietis), paprastasis kietis,
beržo pumpurai, graikinio
riešutmedžio lapai, vaistinis
šalavijas, didžioji varnalėša, paprastoji kiaulpienė, didžioji dilgėlė ir kt. Tuja yra
nuodinga, tad tinka tik kojų
vonelėms! Stiprinant imuninę sistemą ar geriant arbatą,
kurios nemėgsta grybelis, tikrai nebūtina turėti visus čia
išvardintus augalus, svarbiau
juos laikas nuo laiko pamainyti, nes organizmas po kažkiek laiko prie jų pripranta.
Svarbu kaitalioti arbatas.

Girdėjau, kad viena iš
populiariausių vaistinių
žolių yra daržinė žliūgė. Ar
tai tiesa?
Populiaria žliūgės nepavadinčiau, bet ji iš tiesų yra be
galo sveika, tinkanti ir maistui, ir vaistui. Bėda ta, kad ji
yra maža, auga pažeme ir nėra
patogu jos didesnį kiekį prisirinkti ar prisidžiovinti, bet
galime dėti į salotas ar tiesiog
nusiskynus valgyti. Joje gausu vitaminų, mikroelementų
(tad gerina kraujo sudėtį), tinka nusilpusiems ir turintiems
mažakraujystę žmonėms, stiprina širdį ir gerina kraujotaką. Žliūgė turi antiseptinių
savybių, slopina uždegimus,
tad nuo seno vartojama turint
įvairių odos problemų, sunkiai gyjančių žaizdų, įvairios
kilmės dermatitų, alergijų, padeda sergantiesiems žvyneline. Nenoriu labai išsiplėsti,
nes garantuoju, kad neatsiras
žmogaus, norinčio ją džiovinti žiemai arbatoms. O va susižeidus gamtoje, pakanka ją
sutrinti ir uždėti ant žaizdos.
Ravint darželį galima jos prisirinkti salotoms.
Į skaitytojų klausimus atsakė
biochemikė-žolininkė
Monika Smilgytė

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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E. Macrono reitingas nusirito iki 34 proc.

Verslininkas nori nusipirkti prezidentinį lėktuvą

Prancūzijos visuomenės nuomonės tyrimų instituto „Ifop“
duomenimis, šalies prezidento Emanuelio Makrono populiarumo
tarp rinkėjų vertinimas šį mėnesį smuko iki 34 procentų. 2017-ųjų
gegužę ir birželį, jį palaikė 64 proc. rinkėjų.

Išrinktasis Meksikos prezidentas nori parduoti prezidentinį
lėktuvą, kurį jis vadina bereikalinga prabanga. Tuo tarpu
verslininkas iš Meksikos orlaivį nori paversti itin prabangiu taksi
žvaigždėms ir siūlo už 220 mln. JAV dolerių vertės lėktuvą 99 mln.

VIRGAUDO LEKNICKO nuotr.

Praūžė paskutinės ir svarbiausios irklavimo
sezono varžybos Trakuose
Praėjęs savaitgalis
Trakuose buvo įtemptas –
vyko svarbiausios Lietuvos
irklavimo federacijos
(LIF) organizuojamos
metų irklavimo varžybos,
pritraukusios kone 500
dalyvių.

Čempionate irkluotojai rungėsi jaunių, jaunimo iki 23
m., suaugusiųjų ir meistrų
amžiaus grupėse. Dalyvavo
visi olimpiečiai: Tarptautinės
irklavimo federacijos (FISA)
pastebėtas, kaip sparčiai kylanti žvaigždė, Dovydas Nemeravičius, Saulius Ritter,
Mindaugas Griškonis, Milda
Valčiukaitė, Ieva Adomavičiūtė, Aurimas Adomavičius,
Rolandas Maščinskas ir parolimpietis Augustas Navickas.
Taip pat stipriausi jaunimo
atstovai, svečiai iš Gruzijos,
Baltarusijos, Suomijos, Latvijos ir kitų šalių. Nepriekaištingi Lietuvos irkluotojų rezultatai nacionalinėse varžybose

REKLAMA

įrodė – jie pasiruošę svarbiausiems metų čempionatams.
LIF generalinė sekretorė
Inga Daukantienė teigė besidžiaugianti tokiais įspūdingais
Lietuvos irkluotojų rezultatais, galimai prognozuojančiais pergales kituose etapuose. „Tai buvo paskutinės šio
sezono varžybos Trakuose,
Galvės ežere ir generalinė repeticija prieš jaunimo Europos
čempionatą, jaunių olimpines
žaidynes ir, žinoma, pasaulio
čempionatą, vyksiantį rugsėjo mėnesį“, – teigė I. Daukantienė.
Lietuvos rinktinės vyr. treneris Mykolas Masilionis sakė, kad dėl puikių oro sąlygų,
galima buvo teisingai įvertinti sportininkų rezultatus. „Šio
čempionato pasiekimai tik
patvirtino, kad irkluotojai yra
geros formos ir pasiruošę pasaulio čempionatui“, – teigė
M. Masilionis.
Lietuvai suaugusių vyrų

varžybose vienvietėje auksą
pelnė Mindaugas Griškonis,
porinėje dvivietėje irklavę
Rolandas Maščinskas, Saulius
Ritter, dvivietėje be vairininko – broliai dvyniai Dovydas
Stankūnas ir Domantas Stankūnas, keturvietėje be vairininko Valdas Venckus, Saulius Ilonis, Povilas Stankūnas,
Mantas Juškevičius, porinėje
keturvietėje Dovydas Nemeravičius, Saulius Ritter, Rolandas Maščinskas, Aurimas
Adomavičius.
Tuo tarpu moterų runtyse
Lietuvai vienvietėje auksas
sublizgėjo Linos ŠaltytėsMasilionės rankose, pirmąją
vietą taip pat pelnė gerai žinomas Mildos Valčiukaitės
ir Ievos Adomavičiūtės duetas (dvivietė porinė), Kamilė
Kralikaitė ir Vytautė Urbonaitė (dvivietė be vairininko),
Viktorija Senkutė, Agnė Ginevičiūtė, Ieva Medelinskaitė, Raminta Morkūnaitė (ke-

turvietėnė porinė).
Lengvo svorio porinėse
dvivetėse vyrų kategorijoje
pirmoji vieta atiteko jungtinei Gruzijos ir Lietuvos komandai: Karoliui Sunklodui ir
Giorgi Kanteladze, o moterų
– Eglei Mažvilaitei ir Saulei
Aukštuolytei.
Aštuonviečių varžybose
aukso medalius vyrų varžybose pelnė: Karolis Kamarauskas, Armandas Kelmelis,
Giedrius Bieliauskas, Mantas
Juškevičius, Saulius Ilonis,
broliai Domantas Stankūnas
ir Dovydas Stankūnas bei vairininkė – Patricija Striupkutė,
o moterų aštuonvietės auksas
atiteko Eglei Bezzubovaitei,
Gabijai Sarkauskaitei, Vilmantei Putnaiei, Gabijai Vogulytei, Laurai Overlingaitei,
Ingridai Barkutei, Kamilei
Kralikaitei, Vytautei Urbonaitei, vairininkui – Jonui Saparavičiui.
Birštonietis Paulius Černevičius vienviečių valčių grupėje (vaikinų iki 23 m.) laimėjo antrą vietą. LIF 
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Smerkia JAV dėl paramos atšaukimo

Ukraina apsieina be rusiškų dujų

JAV pranešė atšaukusios 200 mln. JAV dolerių paramą
palestiniečiams po to, kai JAV prezidento administracija pripažino
Jeruzalę Izraelio sostine. Palestiniečių biudžete yra 1,2 mlrd. JAV
dolerių deficitas. Užsienio pagalba sudaro 775 mln. JAV dolerių.

Rusija savo dujų šantažu neparklupdys Ukrainos ir sumokės
už padarytus nuostolius, pareiškė Ukrainos prezidentas Petro
Porošenka. Taip pat jis pareiškė, jog prieš kelias dienas sukako
tūkstantis dienų, kai „mes gyvename be rusiškų dujų“.

Vakaras su Juozu Tumu-Vaižgantu
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
,,Prisivargus, prisibarus
dėl nešvankių gyvenimo
pelenų saujos, nerasi

geresnės, meilesnės ir
patogesnės vietos savo
sielai nuraminti, kaip šis
krantas, šie du kilometrai
„spacieriaus“.

„Ir gyveni čia žmogus kasdien didėjančiu džiaugsmu,
jog ne kur kitur atvažiavai gydytis ar tik pasilsėti...“. Šiais
Juozo Tumo-Vaižganto kūrinio žodžiais jam skirtą vakarą pradėjo Birštono viešosios
bibliotekos direktorė Alina
Jaskūnienė.
Direktorė dar pridūrė, kad
niekas taip nemylėjo Birštono ir juo nesirūpino kaip Juozas Tumas-Vaižgantas. Jis žavėjosi Birštonu, čia ilsėjosi,
gydėsi ir kitiems reklamavo
kurorto privalumus. Galima
pasidžiaugti, kad ir Birštono
žmonės rašytoją myli, prisimena ir įamžina, o jo kūrinius
nuolat skaito.
Mūsų kurorte šio garbaus
žmogaus atminimą mena ne
tik jo vardu pavadinta gatvė,
bet ir prie sakralinio muziejaus, netoli bažnyčios šventoriaus, prieš porą metų pastatytas paminklas.

J. Tumas-Vaižgantas
– neeilinė asmenybė

Ilona Klusaitė. Moterys buvo pasipuošę lininiais rūbais
Vaižganto, kaip linų dievo,
garbei...
Įžanginį žodį taręs A. Pakėnas priminė, kad J. Tumas-Vaižgantas buvo plati
asmenybė. Kitais metais bus

vo kilnojamas iš vienos parapijos į kitą.

minimos 150-osios rašytojo
gimimo metinės, o LR Seimas juos paskelbė Vaižganto
metais. Ta proga bus išleista
daug naujų leidinių, tarp jų ir
du raštų tomai, „Vaižganto laiškai“ ir monografija.
Juozas TumasVaižgantas gimė 1869
m. rugsėjo 8 d. Svėdasų valsčiuje (Anykščių rajonas), Malaišių kaime, pasiturinčio ūkininko šeimoje.
Juozukas buvo pats
jauniausias vaikas didelėje 10 vaikų šeimoje. Motinos valia
vos tik gimęs buvo
pažadėtas kunigystei. Mokėsi Kunigiškių pradinėje, vėliau
Daugpilio realinėje
mokykloje, o 1893
metais baigė Kauno
kunigų seminariją.
Anksti įsitraukė į slaptų organizacijų veiklą bei lietuviškos
spaudos platinimą. Dėl savo
visuomeninės veiklos ilgai
nepabūdavo vienoje vietoje, dėl iškilusių konfliktų bei
ryškaus savo patriotizmo bu-

kaip rašytojas, daug nusipelnęs savo tautai ir lietuvių literatūrai bei kultūrai.
Daugelis vyresnės kartos
atstovų, be abejo, skaitė Vaiž-

Labiausiai žinomas
kaip rašytojas
Nepaisant dvasininko darbo
bei jo pažiūrų, J. Tumas-Vaižgantas labiausiai yra žinomas

kios tyros, gilios meilės supratimo, grynumo ir tyrumo sunku rasti kitų kūrėjų darbuose.
Tas jausmas tarsi plevena,
paliečia širdį, kažkur pranyksta ir vėl sugrįžta, dar labiau
spausdamas širdį. O kokių
gražių ir vaizdingų gamtos aprašymų, jų santykio su žmogaus dvasia ir išgyvenimais
galima rasti Vaižganto kūri-

niuose, juos skaityti, išgyventi ir mėgautis. Tik tas liūdesys
dėl neišsipildžiusių meilės lūkesčių labai žeidžia...
Po trumpos A. Pakėno kalbos ir smuikininkės I.
Klusaitės atliktos J. Gaižausko melodijos „Vyšnių sodelyje“, ištraukas
iš apysakos „Dėdės ir
dėdienės“ skaitė O. Dautartaitė.

Visada žadino
lietuviškumą

ganto mums padovanotus
nuostabius kūrinius: „Dėdės
ir dėdienės“, „Pragiedruliai“,
„Rimai ir Nerimai“, „Nebylys“. O kiek dar įvairiausių
nuostabių vaizdelių, apsakymų, apysakų ir dramų... To-

Plačiau apie J. TumąVaižgantą pasakojo profesorė V. Daujotytė. Ji
priminė, kad apie Vaižgantą kalbėti prasminga,
nes kaip tik tądien buvo
minima Baltijos kelio
diena, didelis minėjimas
vyko Vilniuje, Vingio parke. Prasminga, nes Vaižgantas visada žadino lietuviškumą, patriotizmą,
platino lietuvišką spaudą, o
vėliau džiaugėsi atgauta spaudos laisve. Pagal Vaižgantą,
lietuviškumas – tai paslapties
pajautimas, sklindantis iš kalbos, gamtos ir žmogaus...
Vaižganto kūrybos dai-

gai išdygo aplinkoje, kur tėvai meilės kalba prabildavo į
kiekvieną: į žemę, žmogų ar
gyvūną. Paprasta šeima, paprasta lietuviška kalba, perduodama iš kartos į kartą.
Augdamas ir gyvendamas
tarp šių žmonių, būsimasis
rašytojas matė tą vidinę, prigimtinę kultūrą, jos stabilumą
ir pastovumą. Tai ir teikė jam
pasitikėjimo savimi, savo protu ir galimybėmis.
„Vaižgantas – šviesusis
Birštono taškas, šviesos taškas visai Lietuvai ir jos kultūrai. Vaižganto matymo taškas
– ypatingas, vientisas. Savo
ypatingu pajautimu ir galimybėmis jis kilo aukščiau kitų,
tačiau visada lenkėsi žemai
prie savų“, – sakė V. Daujotytė, paminėdama, kad rašytojo
kūrinių veikėjai buvo paprasti
kaimo žmonės, su dideliu pajutimu ir giliais jausmais bei
išgyvenimais, glaudžiai susiję
su gamta.

Vakaras užsitęsė
Vakaro metu buvo įdomu išgirsti labai įdomius V.
Daujotytės pamąstymus apie
Vaižgantą, jo kūrybos kelią,
meilę žmonėms, didelę vidinę
kultūrą – jos, kaip ir tolerancijos bei pagarbos, šiandien
mes pasigendame. Vaižgantas
tai turėjo ir dalijosi su visais,
todėl jis prisimenamas ir gerbiamas, jo vardu pavadinamos gatvės, statomi paminklai. To nusipelno tik tautos

šviesuliai.
Vakaras užsitęsė, nes nepabodo klausyti pasakojimų
apie didį žmogų, jo gyvenimą
ir kūrybą, išgirsti naujų faktų,
klausytis smuiko muzikos.
Daugelis stebėjosi ir klausė,
kaip iki mūsų dienų neišliko
Vaižganto kapas, nors rašytojas buvo palaidotas Kauno
bazilikos požemyje, jam pastatytoje kriptoje. Keisčiausia
tai, kad J.Tumas-Vaižgantas
mirė ne kokiuose viduramžiuose, o 1933 m. balandžio
29 d. Kaune.
Vakaro dalyviai klausė, kokiu būdu Vaižgantas, dvasininkas, sukūrė tokius įtikinamus meilės vaizdus „Nebylyje“. Gal „nepatirtis yra tokia pati patirtis
kaip jutimas ar nuojauta“...
Kalbant apie rašytojo sąlytį su
Birštonu, reikia priminti, kad
J. Tumas-Vaižgantas pirmas
pasiūlė mineralinio vandens
šaltinių pavadinimus: ,,Vytautas”, ,,Birutė”, gyrė kurorto
privalumus, peikė trūkumus,
tačiau reklamavo ir kvietė tautiečius rinktis poilsį čia, o ne
Vokietijos kurortuose…
Dvasingas vakaras, puiki muzika, įdomūs pašnekovai paliko neišdildomą įspūdį. Gaila, kad projektas „Po
žvaigždėtu vasaros dangum
2018. Literatūriniai vakarai
Birštone“ jau eina į pabaigą.
Dar liko paskutinis literatūrinis vakaras, kuris vyks rugpjūčio 30 dieną kurhauze.

Daugiau apie šį neeilinį
žmogų, dvasininką ir rašytoją, literatūros istoriką bei visuomenės veikėją pasakojo
ir kalbėjo literatūrologė, profesorė, Vaižganto premijos
laureatė Viktorija Daujotytė,
poetas, lituanistas, Vaižganto muziejaus Kaune vedėjas
Alfas Pakėnas, aktorė Olita
Dautartaitė ir smuikininkė
Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
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Po žmogžudystės stabdo pavežėjimo teikimą

Pradeda tyrimą dėl Italijos VRM vadovo

Kinijos pavėžėjimo paslaugas teikianti bendrovė „Didi Chuxing“
sekmadienį paskelbė po keleivės išžaginimo ir nužudymo
stabdanti savo bendro naudojimosi automobiliais paslaugos
teikimą. Tai jau antras toks nužudymas šiais metais.

Sicilijos prokurorai pradėjo tyrimą dėl šalies vidaus reikalų ministro
Matėjaus Salvinio veiksmų dėl migrantų, įskaitant „neteisėtą
laisvės atėmimą, neteisėtą suėmimą ir piktnaudžiavimą“. Jis
uždraudė daugiau nei šimtui išgelbėtų migrantų išlipti į krantą.

Plenero „Vasara Nemajūnuose 2018“ parodos
pristatymas
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Trečiadienį, rugpjūčio 22
dieną, Birštono kurhauze
visuomenei buvo
pristatyta Nemajūnuose
vykusio plenero „Vasara
Nemajūnuose 2018“ darbų
paroda.

Tokie dailininkų plenerai
Nemajūnuose vyksta jau aštunti metai, o jų globėjas yra
Birštono parapijos klebonas
Jonas Dalinevičius. Menininkams visokeriopai padeda Birštono kultūros centro
direktorius Zigmas Vileikis,
daug talkinantis ruošiant paveikslus parodai.
Toks kūrybinis projektas
naudingas ne tik patiems menininkams, surandantiems
dvasinio peno kūrybai, bet
tarnauja ir sklaidai apie nepaprastą Nemajūnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos
bažnyčią, vienintelę Lietuvoje
XIX a. klasicizmo stiliaus architektūros gotikinę bažnyčią,
apie nuostabų kraštovaizdį ir
kitokias matomas bei nematomas vertybes.
Kalbėdamas plenero darbų parodos pristatyme klebonas monsinjoras pasidžiaugė,
kad vykdant bendrą projektą
pasiekta labai gerų rezultatų,
kurie pranoko lūkesčius.
Sukurti puikūs darbai, pasak
monsinjoro J. Dalinevičiaus,
liudija, kad pleneras – reikalingas, kad jis yra gyvas, kad
šiemet pranoko organizatorių
lūkesčius ir buvo gerai įvertinREKLAMA

tas tikrintojų. „Dėkoju visiems
plenero dalyviams. Džiugu,
kad daug plenero dalyvių darbų papuošė mūsų viešąsias
erdves, juk ne tik žemiški, bet
ir meniniai darbai turi atgarsį. Linkiu visiems kūrybinės
sėkmės ir Dievo palaimos“,
– sakė monsinjoras J. Dalinevičius.
Plenero kuratorius, tapytojas Antanas Obcarskas priminė, kad šiemet Lietuva mini
savo atkūrimo šimtmetį, o šis
pleneras ir liudija, kad Lietuva
išsilaikė ant kertinių tikėjimo
ir kultūros pamatų. Be to, šis
pleneras kaip tik ir yra kultūros ir tikėjimo junginys klebono J. Dalinevičiaus asmenyje.
„Tikiuosi, kad bendrausime
bei bendradarbiausime ir ateityje, nes menininkams Nemajūnai yra nuostabus kraštas,
nuostabiai graži ir rami vieta“,
– sakė plenero kuratorius, dėkodamas ne tik klebonui, bet
ir kultūros centro direktoriui
Z. Vileikiui.
Z. Vileikis taip pat džiaugėsi

ilgamečiu bendravimu, minėjo kai kurių dailininkų pastebimas metamorfozes, spalvų pasikeitimus paveiksluose. Pasak KC direktoriaus, štai plenero komisaras Ugnius Motiejūnas, atradęs naujas spalvas,
pradėjo būti savimi...
Šiais metais plenere dalyvavo gausus būrys tapytojų,
kurie įkvėpimo ir idėjų sėmėsi iš nuostabiai gražių Nemajūnų krašto apylinkių ir kraštovaizdžio. Plenero kuratorius
A. Obcarskas pasidžiaugė,
kad kiekvienais metais šalia
senbuvių tapytojų atsiranda ir
naujų, su naujomis vizijomis ir
savita menine išraiška bei koloritu. Tad nenuostabu, kad čia
susirenka vis daugiau menininkų, kad Nemajūnai sužavi
vis daugiau kūrėjų, atrandančių Nemuno kilpų apsuptoje
vietovėje daug įdomių objektų, taip pat dvasinio įkvėpimo,
kūrybinių vizijų ir idėjų. Šį
kartą plenere dalyvavo tokie
senbuviai kaip Ugnius Motiejūnas, Irma Gūžienė, Daiva
Kupstienė, Vanda Kaminskienė, Dainora Ramanauskienė,
Lina Morkūnaitė-Lubienė,

Kristina Čivilytė, Rūta Levulienė, Kristina Martišienė, Jolita Lubienė, taip pat šiemet
tapytojų gretas papildžiusios
Rasa Čepukėnienė, Raminta
Urbonienė, Rasa Cirtautienė
bei svečias iš JAV, Arizonos
valstijoje gyvenantis lietuvių
kilmės amerikietis Vytas Sakalas. Beje, nors menininkas
ir gimęs užsienyje, labai gražiai kalba lietuviškai. Galima
pasidžiaugti, kad šis žmogus
išsaugojo lietuvybę bei tikėjimą ir visa tai perteikia per
kūrybą. Malonu buvo girdėti,
kad svečiui labai patiko Lietuva ir Nemajūnai.
Tapytojai užbaigė plenerą.
Daug jų darbų buvo eksponuojama kurhauze, bet, kaip
paminėjo kuratorius, tai – tik
trečdalis to, ką sukūrė plenero dalyviai, nes menininkams
buvo palankus oras, daug saulės, taip pat netrūko juos globojančių žmonių bei kaimo
gyventojų dėmesio.
Plenero dalyviai atsisveikino su svetingais Nemajūnais,
palikdami daug savo darbų.
Kitais metais jie būtinai sugrįš
į Nemajūnus.

 verta žinoti
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Šimtai raudonplaukių dalyvavo festivalyje

Mirė JAV senatorius Johnas McCainas

Šimtai raudonplaukių dalyvavo Vakarų Prancūzijoje surengtame
specialiame festivalyje „Raudona meilė“. „Gimiau raudonplaukis,
liksiu raudonplaukis ir esu toks pat gražus, kaip ir visi aplink
mane“, – sakė 32 metų Simonas. Vaikystėje jis patyrė patyčias.

Mirė JAV senatorius Johnas McCainas (Džonas Makeinas),
pralaimėjęs kovą su smegenų vėžiu, pranešė senatoriaus
veterano biuras. Jam buvo 81-eri.

Galutiniai priėmimo į aukštąsias
mokyklas rezultatai: jaunimas išgirdo
darbo rinkos poreikį
Kylant studijų kokybės
kartelei, gerai studijoms
pasirengę stojantieji noriai
renkasi studijas Lietuvoje,
daugėja motyvuotų
jaunuolių, siekiančių
tapti mokytojais, mažėja
stojamųjų balų kontrastai
tarp didžiųjų miestų ir
regionų, rodo šiandien
paskelbti galutiniai
bendrojo priėmimo į
aukštąsias mokyklas
rezultatai.

„Šiemetinis priėmimas dar
kartą parodė, kad Lietuvos
jaunimas supranta aukštesnės
priėmimo į studijas kartelės
nustatymo priežastis - abiturientai lieka Lietuvoje ir renkasi
stipriausias aukštąsias mokyklas, perspektyviausias studijų
programas, savo pasirinkimais
atliepdami darbo rinkos poreikius ir mūsų prognozes. Taip
pat džiugu konstatuoti, kad
daugiau motyvuoto jaunimo
nori tapti mokytojais”, - sako
švietimo ir mokslo ministrė
Jurgita Petrauskienė.

šiemet 30 proc. padidintas priėmimas į gyvybės mokslus
universitetuose ir stojantieji
užpildė visas vietas.
Universitetuose pirmuoju
prioritetu stojantieji dažniausiai rinkosi sveikatos mokslų
studijas (16 proc.), kiek mažiau - 15 proc. stojančiųjų rinkosi socialinius mokslus, beveik 12 proc. - verslo ir viešosios vadybos. Kolegijose stojantieji labiausiai rinkosi verslo ir viešosios vadybos studijų
programas (29 proc.), kiek
mažiau - 23 proc. stojančiųjų
rinkosi sveikatos mokslus, 17
proc. - inžinerijos mokslus.
Šiemet, atsižvelgiant į darbo rinkos tendencijas, apie
50 proc. padidintas valstybės finansuojamų vietų skaičius į inžinerijos, technologijos, informatikos bei fizinius
mokslus kolegijose, taip pat
8 proc. - matematikos ir fizinių mokslų studijų vietų skaičius universitetuose, tačiau
stojantieji į jas neužpildė visų

Šiemet motyvacijos testą,
kuris būtinas pretenduojant į
pedagogines studijas, išlaikė
696 - šimtu daugiau nei pernai norinčių būti mokytojais
(592). Šį rugsėjį veiklą pradės
trys pedagogų rengimo centrai
Vytauto Didžiojo universitete Kaune, Šiaulių ir Vilniaus
universitetuose, pradedamos
vykdyti 6 naujos pedagogų
rengimo programos. Iš viso
studijas pradės 651 būsimasis
pedagogas.
Jaunimas atsiliepė į kvietimą rinktis tas specialybes,
kurių poreikis didžiausias. Atsižvelgiant į rinkos poreikius,

papildomai skirtų valstybės
finansuojamų vietų. Nepakankamą stojančiųjų skaičių į
šias studijų kryptis daugiausia
lėmė mažas matematikos, informatikos baigiamojo brandos egzamino populiarumas
tarp bendrojo lavinimo mokyklų absolventų. Siekiant
ateityje didinti šių visuomenei
svarbių studijų krypčių populiarumą, Vyriausybė numato
dar šiemet skirti finansavimą
STEAM centrams, ES struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldos lėšomis bus pradėtas
kurti Mokslo sklaidos centras
Kaune, Nemuno saloje.
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Daugiausia studijų sutarčių pasirašyta Vilniaus, Kauno technologijos ir Vilniaus
Gedimino technikos universitetuose. Norintieji studijuoti
kolegijose daugiausia rinkosi
Vilniaus, Kauno ir Socialinių
mokslų kolegijas.
Didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose
studijų vietose surinko Kauno
technologijos universiteto Programų sistemų studijų programa, Vilniaus universiteto Teisės, taip pat Politikos mokslų
studijų programos. Tarp kolegijų daugiausia valstybės
finansuojamų studijų vietų
surinko Vilniaus kolegijoje
vykdomos Tarptautinio verslo, taip pat Programų sistemų
studijų programos ir Vilniaus
technologijų ir dizaino kolegijoje vykdoma Transporto
logistikos programa.
Valstybės finansuojamų studijų vietų sutartis su universitetais pasirašiusiųjų vidutinis
konkursinis balas siekia 6,85
(2017 m. - 6,81). Valstybės nefinansuojamose vietose studijuosiančių vidutinis konkursinis balas siekia 5,38 (2017 m.
- 5,12). Aukščiausią vidutinį
konkursinį balą šiemet turi
priimtieji į Lietuvos muzikos
ir teatro akademiją ir Lietuvos
sveikatos mokslų universitetą
tiek valstybės finansuojamose,
tiek nefinansuojamose studijų
vietose.
Kolegijose vidutinis konkursinis balas valstybės finansuojamose studijų vietose
siekia 4,32 (2017 m. - 4,16),
o nefinansuojamose - 3,20
(2017 m. - 2,83). Aukščiausią
balų vidurkį turi studijas pasirašiusieji su Vilniaus dizaino
kolegija tiek valstybės finansuojamose, tiek nefinansuojamose vietose.
2018 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose studijas pradės
20 805 pirmakursiai (2017 m.
- 21 448), iš jų 12 787 - šių
metų abiturientai (2017 m.
- 12 321). 10 803 pirmakursių studijuos universitetuose
(2017 m. - 11 413), 10 002 kolegijose (2017 m. - 10 035).
ŠMM 

Žoliniai preparatai – kur kas
efektyvesni nei homeopatiniai?
Gydymasis žolelių
arbatomis ir užpilais – pats
natūraliausias sveikatos
gerinimo būdas, galintis
išspręsti daugelį nesunkių
sveikatos sutrikimų.

Nepaisant to, kad žydinčiuose vasaros laukuose ir
pievose galima rasti daugybę
vaistingųjų augalų, verta įsidėmėti, kad iš jų gaminami
preparatai ar verdamos arbatos gali ne vien tik gydyti
– beveik kiekvienas augalinis
preparatas veikia gan intensyviai ir turi šalutinį poveikį.
Kada verta rinktis homeopatinius, o kada – žolinius preparatus ir kodėl valerijono šaknies negalima vartoti geriantiems antidepresantus?
„Homeopatiniai vaistai turi
daug mažesnę biologiškai aktyvių medžiagų koncentraciją nei augaliniai, yra žymiai
švelnesnio veikimo ir saugesni jautrioms vartotojų grupėms: vaikams, nėščiosioms,
vyresnio amžiaus žmonėms.
Tik juos reikia vartoti labai
nedidelėmis dozėmis ir gan
ilgą laiką. Augaliniuose vaistuose yra nepalyginamai daugiau veikliųjų medžiagų, jie
veikia greičiau ir efektyviau,
tačiau turi šalutinių poveikių“,
– apie skirtumus informuoja
„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė-vedėja Edita Stankevičiūtė.
Pasak specialistės, didžiausia problema – jog dažnai savigydai prisiperkame augalinių preparatų ir imame juos
vartoti, manydami, kad jie,
pagaminti žolelių pagrindu,
nesukels jokių neigiamų pasekmių ar sąveikos su cheminiais vaistais reakcijų. Tai
pat nežinome, kokius sutrikimus geriausiai gydo augaliniai, o kokius – homeopatiniai vaistai.
„Žoliniai preparatai vaistinėse išties yra populiaresni
– jie labai efektyvūs gydant
nervų sistemos sutrikimus,
kvėpavimo takų uždegimus,
venų ligas, galūnių kraujotakos sutrikimus, urogenitalinio
trakto ligas, vidurių užkietėjimo ar viduriavimo sukeltus

negalavimus, širdies ir kraujagyslių ligas, taip pat – naudingi dirbantiems intensyvų
protinį darbą.
Tuo tarpu homeopatiniais
preparatais dažniausiai gydomos nesunkios alerginės
reakcijos, neurozė, migrena,
nervinis tikas, vaikų elgesio sutrikimai, virškinamojo
trakto, peršalimo ligos. Būtina įsidėmėti, kad atsižvelgęs į
kiekvieno žmogaus sveikatos
būklę, tinkamiausius vaistus
visuomet parenka gydytojas,
o apie jų suderinamumą gali
konsultuoti vaistininkas“, –
pasakoja E. Stankevičiūtė.
Vaistininkė priduria, kad
mėgstantiems gydytis namuose, vaistažolės be jokios
abejonės gali pasitarnauti.
Ypač naudingi visiems gyvenimo atvejams yra ramunėlės žiedai.
„Manau, pati universaliausia žolelė, kurią kiekvienam
reiktų turėti namų vaistinėlėje, yra ramunėlės žiedai:
galima virti arbatas, išoriškai
naudoti užpilus . Ramunėlių
žiedai pasižymi antibakteriniu, priešgrybeliniu, prieuždegiminiu, antispazminiu,
nuo opų ir virusų apsaugančiu poveikiu, taip pat – ramina
nervų sistemą, malšina stresą.
Taip pat labai naudingos vaistažolės yra kartusis kietis, šalavijas, čiobrelio žolė“, – dalinasi E. Stankevičiūtė.
Farmacininkė perspėja, kad
kiekvienas žoliniu pagrindu
pagamintas preparatas vis tik
yra vaistas ir jį vartoti reikia
labai atsakingai. „Tai pat yra

su vaistažolėmis – jų prisirinkus, verdant arbatas ar gaminant užpilus, reikia jausti
saiką ir, svarbiausia, pasidomėti jų ir jūsų vartojamų
vaistų tarpusavio sąveika“,
– pataria „Gintarinės vaistinės“ atstovė.

Vaistažolės, kurių
negalima vartoti su
tam tikros grupės
vaistais
Valerijono preparatų negalima vartoti kartu su raminamaisiais ir antidepresantais,
nes ir vienų, ir kitų poveikis
gali sustiprėti neprognozuojamai.
Ženšenis natūraliai skystina kraują, todėl ženšenio
preparatų nepatartina vartoti
su kitais kraują skystinančiais
vaistais, taip pat – kartu su širdies ligas, diabeto ir depresijos simptomus mažinančiais
vaistais.
Preparatų su ežiuole negalima vartoti kartu su imuninę
sistemą slopinančiais vaistais.
Negalima vartoti ilgiau nei 10
dienų be pertraukos. Negalima vartoti su priešmikrobiniais preparatais, nes galima
pakenkti kepenims.
Jonažolių negalima vartoti
su antidepresantais, kontraceptikais, kraujospūdį mažinančiais.
Vartojant kraujospūdį mažinančius vaistus ar laisvinamuosius reiktų atsisakyti
saldymedžio – tam tikros jo
dozės gali sukelti pavojingą
kalio koncentracijos kraujyje
sumažėjimą.
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Per autobuso avariją žuvo 16 žmonių

Potvynių Indijoje aukų padaugėjo iki 445

Vakarinėje Bulgarijoje šeštadienį sudužus turistiniam autobusui,
žuvo 16 žmonių. Buvo sužeisti dar 26 žmonės, trys iš jų – sunkiai.
Autobusu po kelionės į vienuolyną važiavo bulgarų turistai, per
smarkią liūtį nuvažiavo nuo kelio ir įkrito į upės tarpeklį.

Indijos pietinėje Keralos valstijoje slūgstant pražūtingų potvynių
vandeniui ir įsibėgėjant milžiniškos apimties valymo darbams,
buvo rasti dar 28 žuvusiųjų kūnai ir nelaimės aukų skaičius
padidėjo iki 445-ių, pranešė pareigūnai.
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Gvinėjos įlankoje informavo apie piratų ataką

Tropinė audra sukėlė potvynius Havajuose

Gvinėjos įlankoje praeitą savaitę dingusio tanklaivio „Pantelena“
kapitonas pranešė, kad jo laivas buvo užpultas piratų, devynias
dienas laikiusių įkaitais įgulą, tarp kurios narių yra 17 gruzinų ir du
rusų jūrininkai, šeštadienį pranešė Gruzijos žiniasklaida.

Iki tropinės audros nusilpęs uraganas „Lane“, lėtai slinkdamas
Havajų pakraščiu, šeštadienį šioje Ramiajame vandenyne
esančioje JAV valstijoje sukėlė smarkių liūčių, nuošliaužų ir
potvynių.

5 valandų kino dozė – festivalio „Būtent!“ dovana kino gerbėjams
Rugsėjo 7–8 dienomis
Birštone vyksiantis
diskusijų festivalis
„Būtent!“ šiemet skelbia
programos naujovę:
festivalyje duris atvers ir
erdvė kino mėgėjams.

Festivalio svečiai turės galimybę pamatyti 4 pilno metro ir 5 trumpametražius filmus, kuriuos pristatys skirtingos organizacijos, siekdamos
išryškinti atskiras visuomenės problemas arba žiūrovus
supažindinti su naujomis galimybėmis, istorijomis, patirtimis. Po filmų peržiūros
planuojamos diskusijos temomis, kurias pristato ši kino
programa.
„Neretai filmuose meniniais vaizdais ir subtiliais
dialogais imamasi nagrinėti
tokias jautrias visuomenės
problemas, apie kurias kitaip
galbūt nė neišdrįstume kalbė-

REKLAMA

ti. Taip filmai paskatina mus
apie jas mąstyti, diskutuoti
ir galiausiai imtis jas spręsti.
Būtent todėl filmai rado kelią

ir į šį festivalį. Juk festivalio
tikslas kaip tik ir yra skatinti apmąstyti aktualius visuomenei klausimus bei laisvai
išreikšti savo nuomonę, taip
pat – mokyti tolerancijos ir

ugdyti pagarbą nuomonių
įvairovei,“ – sako Europos
Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas

Pranckevičius.
LUX kino padovanojimo
laimėtoja, bendromis Prancūzijos, Vokietijos ir Turkijos pastangomis sukurta pilno metro juosta „Mustangės“

(rež. Deniz Gamze Ergüven,
2015 m.) žiūrovus nukelia
į Šiaurės Turkiją, kur paauglės seserys nekaltai dūksta

su berniukais, tačiau tokius
jų žaidimus suaugusieji vertina visiškai kitaip. Kyla skandalas ir šeimos namai tampa
kalėjimu. Bet jaunas merginas ne taip lengva sutramdyti. Jos visos svajoja būti laisvos ir nusprendžia kovoti.
Filmą pristato Europos Parlamento informacijos biuras
Lietuvoje.
Naujieną dokumentikos
mėgėjams pristato Lenkijos institutas: šiais metais
pastatytas 42 minučių filmas „Meistras, stebėjęs
kasdienybę“ (rež. Andrzej
Ciecirski) – tai bene pirmasis kinematografinis bandymas pristatyti vieno garsiausių XIX–XX a. sandūros Vilniaus fotografų, fotografijos
meno pionieriaus, dailininko
Stanisławo Filiberto Fleury
gyvenimą ir kūrybinį palikimą.
Garsusis fotografas įdomiausius
savo darbus sukūrė ne studijoje,
bet klajodamas po
Vilnių ir jo apylinkes. Unikalios S. F. Fleury fotografijos leidžia persikelti į praeitį
ir geriau pažinti anuometinį
Vilnių.
Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra Lietuvoje (UNHCR) festivalyje pristato du
dokumentinius filmus: lietuvių režisierių Julijos ir Rimanto Gruodžių pilno metro
filmą „Dievo paukšteliai“
(2005 m.) bei naują danų

režisierių Estephan Wagner
ir Marianne Hougen-Moraga filmą „Sielvarto jūra, vilties jūra“ (2018 m.). „Dievo
paukšteliai“ – tai išgyvenusių
pabėgėlių lūpomis pasakojama jautri istorija apie pabėgėlių stovyklas Vokietijoje
ir Austrijoje. „Sielvarto jūra,
vilties jūra“ – Manal iš Sirijos
ir jos trijų vaikų pasakojama
istorija apie patirtus išgyvenimus, norint išlikti visiems
kartu.
Trumpametražiai kampanijos „EU and ME“ filmai,
kuriuos pristato Europos komisijos atstovybė Lietuvoje,
apima platų temų ir problemų spektrą. Kūrinys „Debut“
(rež. Dalibor Matanić) pasakoja apie jauną ūkininką, svajojantį tapti futbolo žvaigžde.
Tačiau prieš imdamasis įgyvendinti savo siekius futbolo
aikštelėje, jis turi pripažinti
tiesą apie save. „Svečių namai“ (rež. Matthias Hoene)
– tai netikėtumų pilnas pasakojimas
apie
Gi-

sel o s anūkų
planą uždirbti pinigų tam, kad išleistų
senelę į svajonių nuo-

tykį... Istoriją apie laukinės
gamtos žmogumi save laikantį Janą pasakoja filmas
„Vienišius“ (rež. Tomasz Konecki). Janas vienas gyvena
trobelėje Lenkijos kalnuose.
Tačiau likimas jam įteikia netikėtumą ir tenka sukti galvą,
kaip padaryti tai, ką liepia
širdis. „Oona“ – tai kūrinys
apie grėsmingame miške pasiklydusią mergaitę, kuri, norėdama rasti kelią namo, turi

išmokti pasitikėti netikėtai
atrastu draugu. „Party Animal“ – istorija apie jaunuolį,
tiesiog negalintį nešokti. Jis
jaučiasi įkalintas nuobodžiame darbe, tačiau staiga jam į
galvą šauna puiki mintis.

Diskusijų festivalio
„Būtent!“ kino
programa Birštono
kurhauze
Rugsėjo 7 d.,
penktadienis
19.30 val. Kampanijos
„EU and ME“ trumpametražiai filmai
21.00 val. „Meistras, stebėjęs kasdienybę“

Rugsėjo 8 d.,
šeštadienis
19.00 val. „Dievo paukšteliai“ ir „Sielvarto jūra“
21.00 val. „Mustangės“

Apie diskusijų
festivalį „Būtent!“
Rugsėjo 7-8 d. Birštone
vykstantis diskusijų festivalis
„Būtent!“ Lietuvoje organizuojamas antrą kartą. Vienas
iš festivalio tikslų – parodyti, kad svarbūs sprendimai
neatsiejami nuo požiūrių įvairovės ir skirtingų visuomenės grupių
įtraukimo į jų svarstymą. Festivalio organizatoriai pernai sukūrė atvirą
diskusijų erdvę, kuria prisidedama prie demokratiškos,
vieningos bei pažangios visuomenės kūrimo, ugdoma
diskusijų ir įsiklausymo kultūra, tolerancija
kitai nuomonei ar požiūriui. Praėjusiais metais festivalyje Birštone apsilankė
virš 3 tūkst. lankytojų, buvo
surengta per 70 diskusijų.
Festivalio iniciatoriai įkvėpimo semiasi iš ilgametes
tradicijas turinčio ir kasmet
apie 30 tūkst. žmonių pritraukiančio Almedalen diskusijų
forumo Švedijoje, sėkmingų
pavyzdžių Danijoje, Suomijoje bei kitose Skandinavijos
šalyse. 
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Kinijos kurorto viešbutyje žuvo 19 žmonių

Rugsėjį planuojamas A. Merkel vizitas į Lietuvą

Kinijos šiaurės rytiniame Harbino mieste mažiausiai 19 žmonių
žuvo per gaisrą vieno kurorto viešbutyje. Gaisrą karštųjų versmių
kurorte „Sun Island“ esančiame keturių aukštų viešbutyje
„Beilong“ gesino 105 ugniagesių, 30 priešgaisrinių mašinų.

Rugsėjo viduryje Lietuvoje turėtų apsilankyti Vokietijos kanclerė
Angela Merkel. Apie tai, kad A. Merkel rugsėjo 14 dieną ketina
lankytis Lietuvoje pranešė Seimo Užsienio reikalų komiteto narys
Žygimantas Pavilionis.

Žemės ūkio produktų supirkimas ir kainos
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–6,1
Būtina išankstinė registracija tel. 8 650 79073 arba
–6,1
Galvijai
Kiaulės
1 179,5
1 156,6
3,0
1
060,3
11
254,8
–15,53,0
verslo centro duomenys.
Galvijai
www.prienuparapija.lt
1
179,5
156,6
Galvijai
1 179,5
1 156,6
3,0
Kiaulės
Avys ir ožkos
Žemės ūkio ir aplinkosaugos Kiaulės
1 060,3
1 254,8
–15,5
1 541,6
1 324,0
16,4
Vietų skaičius yra ribotas.
11 060,3
1
254,8
–15,5
060,3
1
254,8
–15,5
statistikos skyriaus Kiaulės
Paukščiai Avys ir ožkos
1 541,6
1 324,0
16,4
827,4
813,5
–1,7
Daugiau informacijos rasite www.prienuparapija.lt
1 541,6
1 324,0
16,4
vyriausioji specialistė Avys ir ožkos
Avys
ir ožkos Paukščiai
Natūralaus
riebumo pienas
Audra Šimėnienė  Paukščiai
Paukščiai
Kiaušiniai, už
tūkst. vnt.riebumo pienas
Natūralaus
Natūralaus
pienas
Natūralausriebumo
riebumo
pienas
Kiaušiniai,
už tūkst. vnt.
Kiaušiniai,
už
tūkst.
vnt.
Kiaušiniai, už tūkst. vnt.

REKLAMA

1257,7
541,6
827,4
827,4
53,8

257,7
257,7
53,8
53,8

1 324,0
278,7
827,4
813,5
813,5
52,9
257,7
278,7
53,8278,7
52,9
52,9

–7,516,4
813,5
–1,7
1,7–1,7
278,7
–7,5
52,9 –7,5
1,7
1,7

–1,7
–7,5
1,7

12 verta žinoti

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
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Įmonė turės sunaikinti saldainių klastotes

Pusė lietuvių nėra fiziškai aktyvūs

Vilniaus bendrovė „Saldainis“ turės sunaikinti šimtus tūkstančių
iš Kinijos ir Turkijos atsivežtų animacinio serialo „Maša ir lokys“
ženklo saldainių. Be to, įmonė prekės ženklo savininkei, Maskvos
„Animaccord“ turės atlyginti 68 tūkst. eurų žalą, nutarė teismas.

Pusė Lietuvos gyventojų nėra fiziškai aktyvūs, rodo praėjusių
metų Eurobarometro apklausa. Niekada nesimankštinantys bei
nesportuojantys nurodė 51 proc. respondentų iš Lietuvos. Latvijoje
– 56 procentai, Estijoje – 48 procentai.

Nebyliojo kino koncertų ciklas
„Garsinės peržiūros“ – Prienų
kultūros centro kieme

Prienų
turguje
Apniukęs ir lietingas
šeštadienio rytas
daugelį atbaidė nuo
išvykos į turgų. Nedaug
buvo pirkėjų, mažiau
nei įprastai buvo ir
prekiautojų. Nesiliaujant
lietui, nors ir nedideliam,
kai kurie pardavėjai jau
apie 9 val. krovėsi savo
prekes į automobilius.

GERDOS ŽEMAITYTĖS nuotr.

Kirtimų kultūros centro
inicijuotas projektas
„Garsinės peržiūros“ jau
antrą kartą iškeliauja
po Lietuvą, o rugsėjo
3 d. 20:00 atvyks į
Prienų kultūros centrą.
„Garsinių peržiūrų“
metu bus pristatomas
nebylusis filmas
„Sekmadienio žmonės“
(rež. R. Siodmakas ir G.
Ulmeris), kuriam muzikinį
takelį kurė ir gyvai
atliks eksperimentinės
elektronikos ir džiazo
grupė „Sheep Got Waxed“.

Prienų gyventojai turės galimybę išvysti vieną pirmųjų nepriklausomų hibridinių
filmų – Roberto Siodmako
„Sekmadienio žmones“ (vok.
k. „Menschen am Sonntag“),
kuris 1930 metais buvo sukurtas drauge su Holivude vėliau
išgarsėjusiais Edgaru G. Ulmeriu ir Biliu Vailderiu. Šis
vasariškas, žaismingas filmas
yra tarsi reportažas pasakojantis apie tarpukario Berlyną, jo
gyventojus, filmo kūrėjams
artimą ir gerai pažįstamą kasdienybę. Filmo dėka turime
unikalią galimybę išvysti neišlikusio tarpukario Berlyno
gatves, paplūdimius ir parkus.
Dokumentiniai kadrai nejučia
persipina su šmaikščiai režisierių kuriama istorija apie
atsitiktines pažintis ir saujelę jaunų žmonių leidžiančių
karštą sekmadienio popietę
prie Wannsee ežero.

REKLAMA

Muzikinį takelį filmui sukūrusi grupė „Sheep Got
Waxed“ yra gerai pažįstama
Lietuvos alternatyvios muzikos scenoje. Trio susibūrė
dar 2011 metais ir nuo to laiko sėkmingai derina eksperimentinę elektroniką, džiazą
ir akademinę muziką. Saksofonistas Simonas Šipavičius,
būgnininkas Adas Gecevičius ir gitaristas Paulius Vaškas drauge įrašė ir išleido jau
du studijinius albumus, kurių
pristatymo koncertai pasiekė
net Kiniją. Nuolat dalyvaujantys įvairiuose tarpdisciplininiuose projektuose, jie buvo
nominuoti Auksiniam scenos
kryžiui už spektakliui „Kovos klubas“ sukurtą muziką,
įgarsino ne tik nebyliuosius
filmus, bet ir A. Sutkaus fotografiją „Pionierius“ šį pavasarį Nacionalinėje dailės
galerijoje vykusioje parodoje
„Kolekcionuojant hitus“.
Projektą organizuoja: Kirtimų kultūros centras
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai ir draugai: Goethe-Institut Litauen,
KINFO, Kauno Menininkų
Namai, Marijampolės Kultūros Centras, Vilkaviškio
kultūros centras, Prienų kultūros ir laisvalaikio centras,
KINO NAMAI, Anykščių
menų inkubatorius - menų
studija, Ukmergės kultūros
centras. 

Prekyba maisto produktais
ir daržovėmis bei vaisiais vyko įprastu ritmu. Ant prekystalių atsirado bruknių, padaugėjo grybų...
Kilogramas bulvių kainavo 0,25–0,3 euro, kopūstų
– 0,3–0,4 euro, morkų –0,5–
0,6 euro, paprikų –1,2–2 eurus, agurkų – 0,6–0,8 euro,
pomidorų – 0,5–1 eurą, svogūnų – 0,5–0,6 euro, burokėlių – 0,4–0,5 euro (virtų – 1
eurą), briuselinių kopūstų ar
kalafiorų – 1,3–1,5 euro, kaliaropių – 1 eurą, česnakų –
3–4,5 euro.
Nemažai buvo ant prekystalių prikrauta ir moliūgų, žalių
bei geltonų cukinijų, kainuojančių 0,5–1 eurą už kilogramą, salierų ar petražolių gumbų – po1–2 eurus, porų – po
0,8–1 eurą už vienetą. Vieni
augintojai cukinijas ar moliūgus pardavė pigiau, beveik
kaip parduotuvėse, o kiti norėjo vos ne dvigubai daugiau.
Bet čia turgus – kiek kas nori,
tiek prašo, o pirkėjo reikalas
– ieškoti pigiau ar pirkti už
prašomą kainą. Ryšelį petražolių, krapų ar gražių, didelių
ridikėlių buvo galima nusipirkti už 0,5 euro. Tiesa, daugelis stebėjosi matydami neįprastus lapinius kopūstus. Jie
atrodė kaip gėlės, tik be žiedų,
ganėtinai dideli. Mat prekybos
centruose matome tik jų lapus,
nuskintus nuo stiebo. Visas lapinis kopūstas kainavo 1 eurą.
Juos parduodantis augintojas
pasakojo apie lapinių kopūstų maistingąsias savybes ir ką
galima iš jų pagaminti.
Turėdamos laiko moterys
ruošia atsargas žiemai. Kai
pagamina daugiau – atneša
parduoti į turgų. Pirkėjų ypač
mėgstamos mišrainės su pa-

prikomis, pomidorais, cukinijomis, pomidorais. Jų pusės
litro stiklainis kainavo 1 eurą,
o didesnis (trijų ketvirčių) –
1,5–1,8 euro.
Kilogramas lietuviško sodo obuolių kainavo 0,5 euro,
kriaušių – 0,5–1 eurą, slyvų
– 0,8–1 eurą, šilauogių – 4,99
euro, vyšnių – 2,5 euro, litras
bruknių – 2–2,5 euro.
Dešimtį naminių vištų kiaušinių buvo galima nusipirkti
už 1,6–2 eurus, o paukštyno
vištų – už 1,2–1,4 euro.
Pusės litro stiklainį medaus
bitininkai pardavė už 4,5 euro, 100 g bičių duonelės – už
2 eurus, žiedadulkių – už
3–4 eurus. Prekiautojai šaltai spaustu sėmenų aliejumi,
kaip ir visada, už pusės litro
butelį prašė 3,5 euro, už litrinį – 6 eurų, o už „kalocių“
– 1,5 euro.

no ar varškės, iš nenugriebto pieno, taip pat su įvairiais
priedais, spanguolėmis ar
kmynais. Kaina daugiausia
priklausė nuo dydžio – 1,5– 3
eurai. Buvo ir ožkos sūrių, kurie kainavo 3–5 eurus, taip pat
obuolinių sūrių (paprastų ar su
juodųjų serbentų sultimis). Jie
kainavo 1,8–2,2 euro.
Įprastines savo vietas užėmė prekiautojai žuvimis ir
jų gaminiais. Žmonės noriai
pirko riebias silkes, rūkytas
ir keptas žuvis bei jų konservus. Populiari šaldyta įvairių
rūšių žuvis ir, be abejo, šviežia žuvis. Iš šaldytos žuvies
geriausiai pirko jūrų lydeką.
Šviežios žuvies daug nebuvo
– kilogramas karšio kainavo
2,3 euro, lyno – 4,5 euro, vilkžuvės gabaliukų – 6,9 euro, o
lašišos – 6,90 euro.
Nei paviljone, nei kioskuo-

Pieno produktų kaina per
savaitę nepasikeitė. Litras pieno kainavo 0,5 euro, grietinės
– 3–3,3 euro, pusė kilogramo
sviesto – 3,5–4 eurus, varškės
– 0,8–1,2 euro. Reikia paminėti, kad šį kartą buvo nemažai sviesto, tad jo neišpirko,
nors pardavėjai sumažino kainą iki 3,2 euro. Sviestas nėra
ta prekė, kuri perkama kasdieniam vartojimui. Namų sąlygomis pagamintas sviestas,
ypač jo gerai neišplovus, vasaros metu prarūgsta...
Sūrių, kaip ir visada, buvo
įvairių rūšių – iš saldaus pie-

se netrūko rūkytos ir šviežios
mėsos. Kilogramą paprastų
rūkytų lašinukų buvo galima
nusipirkti už 5,2–5,8 euro,
su kumpiu – už 6,2–7,8 euro, suktinio – už 7,6–8,4 euro, dešros – už 6,5–8 eurus,
lašiniuočio – už 5,7 euro, rūkytos pūslės ar išpjovos – už
9–11 eurų.
Paviljone ir kioskuose buvo prekiaujama šviežia mėsa
ir jos gaminiais. Kilogramas
kiaulienos šoninės kainavo
3,2–3,9 euro, kumpio – 3,68–
3,98 euro, sprandinės ar karbonado – 4,9–5,2 euro, mal-

tos kiaulienos – 3,2–3,9 euro,
ėrienos – 6–9 eurus (priklausomai nuo to, kokią mėsą norėsite įsigyti). Ant turgaus prekystalių buvo išskrostų mėsinių vištų ir ančių. Kilogramas
vištienos kainavo 3,8–4 eurus,
antienos – 5,5–6 eurus (priklausomai nuo anties dydžio
ir riebumo).
Šiuo laiku gyvūnijos turgavietės asortimentas sumažėjo.
Daugiausia buvo prekiautojų
vištomis ir triušiais. Paprastos vištos kainavo 6–7 eurus ,
vištaitės – 5–6 eurus, gaidžius
pardavė už 5–6 eurus. Veislinės dekoratyvinės vištos buvo brangesnės ir kainavo po
10 eurų, o už putpeles prašė 4
eurų. Už naminius kalakutus
ir antis prašė 9 eurų. Vienas
pardavėjas turėjo poros savaičių viščiukų ir ančiukų, už
kuriuos norėjo 1,6–1,8 euro.
Suaugusį triušį buvo galima
nusipirkti už 20–30 eurų, o
jauniklį – už 8 eurus.
Ūkininkai, kaip įprastai,
prekiavo grūdais. Kainos kol
kas tos pačios – centneris
kviečių, miežių ar žirnių kainavo 9 eurus, 40 kilogramų
maišelis avižų – 7 eurus, o už
50 kilogramų maišą pašarinių
miltų prašė 9–9,5 euro. Centnerį kombinuotųjų pašarų buvo galima nusipirkti už 20–22
eurus, o 25 kg pakuotę lesalų
dedeklėms vištoms buvo galima įsigyti už 10–12 eurų (priklausomai nuo sudėties). 2 kg
gabalą laižomos druskos karvėms buvo galima nusipirkti
už 2–3 eurus.
Kaip ir visada, nemažai buvo prekiautojų gėlėmis, dekoratyviniais krūmais ir medeliais. Žmonės pirko braškių
daigus, kurių vienas kainavo
0,25–0,3 euro.
Mažai buvo norinčių prekiauti dėvėtais rūbais. Kurie
turi palapines, dar stovėjo ilgiau, o tų, kurie prekiauja atviroje vietovėje, vietos liko tuščios. Niekas nenori, kad lietus
sulytų jų prekes. NG
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda

Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

žemės ūkis

Namus

Parduoda

Namą (112 kv.m, įrengtas, medinis, su baldais, buitine technika,
ūkiniai pastatai, šildymas kietu
kuru, tinka komercinei veiklai)
Prienuose. Tel. 8 602 77220.

7 metų karvę (veršiavusis 201803). Tel. 8 650 79664.

Perka
Perka arba išsinuomoja san
dėliavimo patalpas Prienuose.
Domina įvairūs variantai. Tel. 8
605 25932.
Brangiai perkame įvairaus brandumo miškus: jaunuolynus, pribręstančius, brandžius. Tel. 8
625 44123.

Šių metų šieną „kitkomis“. Galimas pristatymas. Tel. 8 675
84559.

PERKA
Prienų rajone nuo š. m. rugpjūčio 8 d. kiekvieną trečiadienį ir
šeštadienį superku nerūšinius
obuolius. Kaina 3,5–4 euro centai/kg. Tel. 8 682 04534.
Superkame nerūšinius obuolius.
Tel. 8 600 20174.

Mišką. Gali būti su bendratur
čiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau doku
mentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsi
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.

Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaito
me iš karto. Tel. 8 605 44445.

Vilniaus apskrities ūki
ninkas nuolat perka
arklius. Suteikia trans
porto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
1 k. b. (I a. 5 aukšte name) Prienuose. Tel. 8 674 34295.

Išsinuomoja
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„VW Golf“ (1990 m., B/D, TA iki
2019 m. 03 mėn., automatas,
vyšninės spalvos). Tel. 8 682
07294.

Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
REKLAMA

ŽŪB „Žara“ perka kar
ves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame kar
ves, bulius ir tely
čias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supir
kėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvi
jus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kaino
mis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.

Viena didžiausių įmonių Lietuvo
je tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Nebrangiai naudotus sofą-lovą ir
2 fotelius. Tel. 8 645 70912.

PASLAUGOS

Naujai, moderniai įrengtoje
spaudykloje spaudžiame ir
pasterizuojame obuolių sul
tis. Priėmimas neribojamas.
Buvę UAB „EKO SULTYS“.
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prie
nai. Tel. 8 606 10196.
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Paskolos!!! Suteikiame paskolas
ir refinansuojame Jūsų skolas (ir
antstolių) iki 10 000 Eur laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai
mažiausios palūkanos rinkoje.
AKCIJA - PASKOLAS iki 1000 Eur
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame
nemokamai - be palūkanų. Konsultuojame pensijų II-III kaupimo
pakopos klausimais. Tel. 8 601
50935.

Obuolių spaudykla
spaudžia ir pasterizuoja
sultis. Mus rasite adresu:
Juodaraisčio g. 18, netoli
Klebiškio. Tel.: 8 682 59897,
8 618 65360.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Gaminame betoną, kalkinį skie
dinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Dedame grindis, laminatą, kalame vidaus ir lauko dalylentes,
montuojame gipskartonį, statome karkasines verandasm
keičiame stogų dangas, dedame
langus, duris. Kiti dailidės darbai.
Taisome langų, durų angokraščius. Tel. 8 601 48676.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

Atvykstu į namus,
suteikiu garantiją.
Tel. 8 615 73404.

Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakcija), smėlį, įvairų gruntą, skaldą.
Teikiame transporto paslaugas
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8
603 11424.
Atliekame įvairius žemės kasi
mo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Žemės kasimo darbai mini ekskavatoriumi 3,3 t. Tel. 8 645
20612.
Mini ekskavatoriaus 3,3 t. nuoma.
Tranšėjų kasimas vandentiekiui,
elektrai, nuotekoms, drenažui ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.
Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu
žolę trimeriu. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus ūkio darbus.
Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Remontuojame
skalbykles, džiovy
kles, el. virykles ir
kt. Suteikiame ga
rantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savait
galiais. Tel. 8 645 04370.

šaldytuvus, šaldiklius.

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
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paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
G. Navickienės odontologiniam
kabinetui reikalinga padėjėja. Tel.
8 699 60165.
Reikalinga virtuvės pagalbinė
darbuotoja Prienuose. Darbas
pamainomis. Reikalinga (-as) picų
kepėja (-as). Apmokome. Galima
važinėti su kitais darbuotojais
iš N. Ūtos ir Balbieriškio. Tel. 8
650 41148.
Vištienos apdirbimo įmonėje
– darbuotojas (reikalinga B kat.)
Birštono vnk. Tel. 8 686 69599.
Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės įrengimus Dovainonyse, Kaišiadorių r.,
reikalingas elektrikas, suvirintojas. Reikalavimai: būtina mokėti
skaityti brėžinius, suvirinimas
TIG ir pusautomočiu. Į darbą ir iš
darbo vežame įmonės transportu. Darbo užmokestis sutartinis.
Tel. 8 656 01720, viktoras@
dovaina.lt

Medžio perdirbimo įmonei
Jiezne reikalingi darbuotojai:
autokrautuvo vairuotojai,
kūrikai, gateristas, stalius,
staklininkai, obliavimo staklių
operatoriai.

Tel. 8 606 00570
(Vytautas).

Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės
įrengimus, Kaišiadorių raj., Dovainonyse, reikalingas šaltkalvis.
Reikalavimai: būtina mokėti
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš
darbo vežame įmonės transportu. Darbo užmokestis sutartinis.
Tel. 8 656 01720, viktoras@
dovaina.lt.
Armatūros apdirbimo cechas ieško suvirintojų, armatūros kapotojų, pagalbinių darbininkų. Darbas
Kaune. Tel. 8 600 65000.
Autoservisui reikalingas automobilių meistras Prienuose. Tel.
8 687 27001.

Laikyti
negaliojančiu
Prienų „Revuonos“ pagrindinės
mokyklos brandos atestatą 3014
B Nr. 012111 ir priedą 3016P Nr.
012597, išduotą 2002-07-12
Vidai Krūvelytei, laikyti negaliojančiu.
REKLAMA

Dingo
Siponių kaime dingo juodas
pinčeriukas su mėlynu antkakliu. Labai prašome ką nors
žinančius, mačiusius ar radusius
ir priglaudusius pranešti. Atsilyginsime. Tel. 8 610 34961.

Pasiūlymas
Prienų rajono neįgaliųjų draugi
ja organizuoja kelionę į Šventąją
rugsėjo 10–15 dienomis. Kaina
40 Eur. Išvykstame nuo Draugijos
rugsėjo 10 dieną 14 val. Kreiptis
dėl kelionės tel.: (8 319) 51408,
8 640 73586 (Prienų r. neįgaliųjų
draugijos pirmininkė)

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Rugpjūčio 31 d. Paprienės stadione – Prienų rajono 2018
m. futbolo čempionato 2-ojo
rato varžybos. 18.30 „Ringis“
– „Kalniečiai“ 19.30 „Pozityvus“
– „Stadionas“ 19.30 „Jieznas“
– „Ąžuolas“
Rugsėjo 7 d. Paprienės stadione – Prienų rajono 2018 m.
futbolo čempionato 2-ojo rato
18.30 „Jieznas“ – „Ringis“ 19.30
„Pozityvus“ – „Kalniečiai“ 19.30
„Ąžuolas“ – „Prienai“
Rugsėjo 8 d. 13 val. – tradiciniai poeto, kraštiečio Justino
Marcinkevičiaus kūrybos skaitymai „Ant Lietuvos mano
širdis patekėjo“ poeto gimtinėje
(Važatkiemio k., Ašmintos sen.).
Į renginį iš Prienų Laisvės aikštės
12.20 val. išvyks užsakytas autobusas (autobusas stovės prie
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro). Pageidaujančius vykti
prašome registruotis telefonais
(8 319 60 379, 8 652 99077 iki
rugsėjo 7 d. 15 val.
Rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Prienų sporto arenos (Pramonės
g. 20, Prienai) teritorijoje vyks
Prienų krašto mugė ir sporto
šventė „Rudens spalvos 2018“.
Renginyje vyks sporto varžybos,
meninė programa, skaniausio
patiekalo rinkimai, pramogos
vaikams ir kt. Kviečiame tautodailininkus, amatininkus,
ūkininkus, prekybininkus, dalyvauti ir prekiauti šventėje.
Norintiems prekiauti – dėl leidimų prašome kreiptis į Prienų
miesto seniūniją tel. (8 319) 52
195, el. p. irena.stasytiene@
prienai.lt Leidimų prekiauti kaina: 14 Eur – juridiniam
asmeniui; 5,80 Eur – fiziniam
asmeniui.Dėmesio! Mugėje

nebus galima prekiauti alkoholiniais gėrimais! Mugės pradžia
– 10 val., šventės atidarymas
– 12 val., numatoma šventės
pabaiga – 17 val. Šventės programa bus paskelbta interneto
svetainėje www.prienai.lt
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda „Kalnai iš arti“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama fotografijų konkurso „Mano miesto
bliuzas – Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui“ darbų
paroda.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama kilnojamoji paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas
pasakoja apie Šoa“. Ši paroda
– tai tekstiliniuose stenduose
pateikiami Holokausto liudininkų prisiminimai.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Antano
Sadecko tremties paveldo fotografijų paroda „Negrįžusiems“.
Paroda veiks iki rugpjūčio 29 d.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto,
sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto
akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas
Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė
Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos Informacijos ir
komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Rugpjūčio 29 d. 19:00 val. Vakaras
su fitoterapeute gyd. Zinaida Arlauskiene. „Eglės sanatorija“
Rugpjūčio 30 d. 20:30 Tradicinis
šokių ir pramoginės muzikos
vakaras. „Eglės sanatorija“
Rugpjūčio mėn. 30 d., ketvirtadienį, 19 val. Birštono kurhauze tarptautinio masto poeto, garsaus
sovietmečio disidento, iki šiol
aktyviai dalyvaujančio ir reiškiančio pilietinę poziciją, intelektualų
bendruomenės labai vertinamo
mąstytojo T. Venclovos kūrybos
vakaras. Dalyvaus: T. Venclovas,
aktorius A. Bialobžeskis ir fleitininkas V. Sriubikis.
Rugpjūčio 31 d. 19:30 Pramoginės muzikos grupė „Solo plius“.
„Eglės sanatorija“
Rugsėjo 01 d. 18:00 Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vaka-

rienė. Vytautas Mineral SPA
Rugsėjo 02 d. 08:00 Prisijaukink
sekmadienio rytą. Birštonas
Wake Park
Rugsėjo 02 d. 09:00 Kruizas laivu
į Birštoną. Birštono turizmo informacijos centras
Rugsėjo 03 d. 10:00 Kviečiame
paminėti mokslo ir žinių dieną. Šv.
Antano Paduviečio bažnyčia
Rugsėjo 03 d. 14:00 Pasitikime
rugsėjį smagiai!. Royal Spa Residence
Rugsėjo 05 d. 19:30 Estradinis
duetas “Klajūnės”. „Versmė“
sanatorija
Rugsėjo 05 d. 19:00 Improvizacinė
muzika iš Japonijos ir Lietuvos.
Birštono kurhauzas
Rugsėjo 06 d. 20:00 Saksofono
vakaras - šokių vakaras. „Versmė“
sanatorija
Rugsėjo 07 d. 19:30 Alytaus kapelos „Dzūkų versmė“ koncertas.
„Versmė“ sanatorija
Rugsėjo 08 d. 18:00 Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Rugsėjo 12 d. 19:30 Kauno ansamblio „Rūta“ koncertas. „Versmė“ sanatorija
Rugsėjo 13 d. 19:00 Koncertas
„Muzikos spalvų sūkuryje“. Birštono kurhauzas
Rugsėjo 13 d. Šokių vakaras.
„Versmė“ sanatorija
Rugsėjo 14 d. 19:30 Kauno retro
ansamblio “Randevu“ koncertas.
„Versmė“ sanatorija
Rugsėjo 15 d. 18:00 Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Rugsėjo 18 d. 20:00 Linijiniai
šokiai, šokio terapija. „Versmė“
sanatorija
Rugsėjo 19 d. 19:30 Sargėnų kapelos „Šilas“ koncertas. „Versmė“
sanatorija
Rugsėjo 19 d. 19:00 Moterys meluoja geriau. Robertėlis. Birštono
kultūros centras
Rugsėjo 20 d. Šokių vakaras.
Versmė“ sanatorija
Rugsėjo 21 d. 19:30 Kauno kapelos „Šaltinis“ koncertas. „Versmė“
sanatorija
Rugsėjo 22 d. 16:00 Koncertas
„Lietuviškų romansų vakaras“.
Birštono kurhauzas
Rugsėjo 22 d. 18:00 Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Rugsėjo 26 d. 19:30 Juditos Lei-

taitės koncertas
sanatorija

„Ve rs m ė“

Rugsėjo 27 d. Šokių vakaras.
„Versmė“ sanatorija
Rugsėjo 28 d. 19:00 Kelionė aplink
pasaulį kartu su Evelina Sašenko,
Nerijumi Bakula ir Pauliumi Zdanavičiumi. Birštono kurhauzas
Rugsėjo 28 d. 20:00 Alekso Lemano estradinis koncertas. „Versmė“

sanatorija
Rugsėjo 29 d. 18:00 Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Rugsėjo 29 d. 15:00 Andriaus
Balachovičiaus ir Vytauto Labučio
duetas. Birštono kurhauzas
Rugsėjo 29 d. 19:00 Rasos Serros
ir grupės koncertas ACCOUSTIC
RETRO. Birštono kurhauzas
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užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
Trečiadienis, rugpjūčio 29 d.

22.30 val.
„Plėšikai“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8 10:50 Komisaras
Reksas 11:40 Giminės 12:35 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:15 Auksinis protas 19:30 100
valandų Lietuvai. „Beatos virtuvė”
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:59
Loterija „Jėga” 21:00 Šiandien
prieš 100 metų 21:30 Nacionalinė ekspedicija 22:30 Vasara su
„Dviračio žiniomis” 23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 8
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 8 00:30 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
4. 02:00 LRT radijo žinios
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(291-(293) 07:30 Keista šeimynėlė
(11) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (187) 08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai
(55) 12:25 Meilės sparnai (56)
13:25 Gyvenimo daina (62) 14:25
Dvi širdys (1067-1070) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 20:00 Tautos tarnas (22)
20:30 Tautos tarnas (23) 21:00
Bus visko 21:30 Žinios 22:24
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Plėšikai 00:10
Kultas (14) 01:00 Apsuptyje 2.
Tamsos teritorija
05:35 Mažylė Houp 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25
Simpsonai 07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai
- mano gyvenimas 12:00 Paskutinis iš Magikianų 13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30
Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28
TV3 orai 16:30 TV Pagalba 18:30
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 19:30 Paskutinis
iš Magikianų 21:00 Kam ta meilė? 21:30 TV3 vakaro žinios 22:17
TV3 sportas 22:22 TV3 orai 22:25
Vikinglotto 22:30 Kulka į galvą
00:15 Kastlas 01:15 Kaulai 02:05
Rouzvudas 02:55 Ekstrasensai tiria 03:55 Naujokė 04:20 Naujokė
04:45 Kastlas
06:00 Auklė (119) 06:30 Auklė
(120) 07:00 Auklė (121) 07:30 Kijevo operatyvinė grupė (3) 08:30
Farų karai (4) 09:30 Teisingumo
agentai (4) 10:35 Kobra 11 (6)
11:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4) 12:40 Much-

taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(12) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (4) 14:50 Farų karai (5) 15:50
Teisingumo agentai (5) 16:55 Kobra 11 (7) 18:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (5)
19:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (13) 20:00 DELFI
dėmesio centre 20:30 Info diena
21:00 Amerikos nindzė 5 23:05
Galutinis tikslas 00:55 Strėlė (2)
01:45 Nusikaltimų tyrėjai (6)
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Baltoji vergė“ (52) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Kaimo akademija 07:10 4 kampai 07:40 Vasara tiesiogiai su D
08:10 „Delta“ (2/9) 09:15 „Moterų
daktaras“ (2/15) 10:20 „Jekaterina
Didžioji“ (7) 11:25 „Krikšto tėvas“
(7) 12:30 „Bitininkas“ (1/5) 13:35
TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ (2/12) 14:55 „Gurovo bylos.
Bet kokia kaina“ (1) 16:00 Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai su D
16:57 Orai 17:00 PREMJERA.
„Moterų daktaras“ (3/2) 18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 Rubrika
„Renovacija. Tikrai verta“.” 19:00
„Bitininkas“ (1/22) 20:00 Reporteris 20:30 Vasara tiesiogiai su
D 21:00 „Merginos iš Ukrainos“
(1/4) 22:00 Reporteris 22:52 Orai
22:55 Rubrika „Renovacija. Tikrai
verta“.” 23:00 „Gluchariovas“ (2/8)
00:05 „Delta“ (2/9) 01:05 „Bitininkas“ (1/2) 02:00 „Krikšto tėvas“ (6)
02:45 „Neišsižadėk“ (29) 03:35
„Tarp meilės ir neapykantos“ (5)
04:20 „Krikšto tėvas“ (6)
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00
Simpsonai 11:25 Kobra 11 12:25
Vedęs ir turi vaikų 13:25 Univeras.
Naujas bendrikas 14:30 Televitrina 15:00 6 kadrai 15:25 Kaulai
16:25 CSI Majamis 17:25 Kobra
11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 19:25
Univeras. Naujas bendrikas 20:30
Saša ir Tania 21:00 Žinios 21:28
Orai 21:30 Galingasis Stenas
23:40 Pėdsakai 00:35 Daktaras
Hausas 01:30 Amerikiečiai 02:20
6 kadrai 02:50 Trapučio parkas
05:30 Panorama. HD 05:52 Sportas. Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras 07:00 Džiunglių
būrys skuba į pagalbą 2 07:10
Alvinas ir patrakėliai burundukai
2 07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1 07:50 Pradėk nuo savęs
08:20 Nacionalinis turtas 08:50
Kaip atsiranda daiktai 10 09:15
Labas rytas, Lietuva. HD 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15
Kai žudomi žurnalistai 13:10 Linija,
spalva, forma. 13:40 Stilius 14:30
Invazija. Antrojo pasaulinio karo
pradžia 15:20 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2 15:30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji
Piterio Peno nuotykiai 1 16:05
Kaip atsiranda daiktai 10 16:30
Laba diena, Lietuva. HD 18:00
Kultūrų kryžkelė 18:30 Septynios
Kauno dienos 19:00 Maistas ir
aistros 19:30 Meilė kaip mėnulis
20:20 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai” 21:15 Premjera. Didžiosios Visatos paslaptys
su Morganu Frimanu 4 22:00 Elito
kinas. Premjera. Karas 00:00 DW
naujienos rusų kalba

Ketvirtadienis, rugpjūčio 30 d.

19.30 val.
„M.A.M.A vasaros festivalis“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis
10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8 10:50 Komisaras
Reksas 11:40 Giminės 12:35 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:15 Auksinis protas 19:30 100
valandų Lietuvai. „Beatos virtuvė”
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:59
Loterija „Jėga” 21:00 Šiandien
prieš 100 metų 21:30 Nacionalinė ekspedicija 22:30 Vasara su
„Dviračio žiniomis” 23:00 Premjera. Aukštuomenės daktaras 8
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 8 00:30 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
4. 02:00 LRT radijo žinios
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(291-293) 07:30 Keista šeimynėlė
(11) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (187) 08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai
(55) 12:25 Meilės sparnai (56)
13:25 Gyvenimo daina (62) 14:25
Dvi širdys (1067-1070) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 20:00 Tautos tarnas (22)
20:30 Tautos tarnas (23) 21:00
Bus visko 21:30 Žinios 22:24
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Plėšikai 00:10
Kultas (14) 01:00 Apsuptyje 2.
Tamsos teritorija
05:35 Mažylė Houp 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25
Simpsonai 07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai mano gyvenimas 10:55 Tai - mano gyvenimas 12:00 Paskutinis iš
Magikianų 13:00 Pažadėtoji 15:00
Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00
TV3 žinios 16:28 TV3 orai 16:30
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas 19:27 TV3
orai 19:30 Paskutinis iš Magikianų
21:00 Kam ta meilė? 21:30 TV3
vakaro žinios 22:17 TV3 sportas
22:22 TV3 orai 22:25 Vikinglotto
22:30 Kulka į galvą 00:15 Kastlas
01:15 Kaulai 02:05 Rouzvudas
02:55 Ekstrasensai tiria 03:55
Naujokė 04:45 Kastlas
06:00 Auklė (119-121) 07:30 Kijevo operatyvinė grupė (3) 08:30
Farų karai (4) 09:30 Teisingumo
agentai (4) 10:35 Kobra 11 (6)
11:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4) 12:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas
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Penktadienis, rugpjūčio 31 d.

(12) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (4) 14:50 Farų karai (5) 15:50
Teisingumo agentai (5) 16:55 Kobra 11 (7) 18:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (5)
19:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (13) 20:00 DELFI
dėmesio centre 20:30 Info diena
21:00 Amerikos nindzė 5 23:05
Galutinis tikslas 00:55 Strėlė (2)
01:45 Nusikaltimų tyrėjai (6) 05:05
„Nuostabūs pojūčiai“

„Maikas ir Deivas ieško
pamergių“

05:35 „Baltoji vergė“ (53) 06:20
Programa 06:24 TV parduotuvė
06:40 Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo būdas 07:40 Vasara tiesiogiai su D 08:10 „Delta“ (2/10)
09:15 „Moterų daktaras“ (2/16)
10:20 „Jekaterina Didžioji“ (8)
11:25 „Krikšto tėvas“ (8) 12:30
„Bitininkas“ (1/6) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(2/13) 14:55 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ (2) 16:00 Reporteris
16:30 Vasara tiesiogiai su D 16:57
Orai 17:00 PREMJERA. „Moterų
daktaras“ (3/3) 18:00 Reporteris
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Verslo
genas“.” 19:00 „Bitininkas“ (1/23)
20:00 Reporteris 20:30 Vasara
tiesiogiai su D 21:00 „Merginos iš
Ukrainos“ (1/5) 22:00 Reporteris
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo genas“.” 23:00 „Gluchariovas“
(2/9) 00:05 „Delta“ (2/10) 01:05
„Bitininkas“ (1/3) 02:00 „Krikšto
tėvas“ (7) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ (5) 03:35 „Tarp meilės ir
neapykantos“ (6) 04:20 „Krikšto
tėvas“ (7)

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 09:55
Smegenų paslaptys. Marselis
Prustas. 10:05 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8 10:50 Komisaras Reksas 11:35 Lietuvos
Laisvės dienos 25-mečiui. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje,
Vilniuje. 12:25 Siena 13:30 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų
k.) 18:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 19:00 Renkamės iššūkius.
Naujo LRT sezono atidarymas.
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 22:50
Fantastiškas penktadienis. Premjera. Kazino „Royale” 01:15 Štutgarto kriminalinė policija 8 02:00
LRT radijo žinios

05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00
„Pavojingiausios kelionės. Kirgizija“. 06:20 Programa 06:24
TV parduotuvė 06:30 „Pasaulio
turgūs. Stambulas“. 06:40 Krepšinio pasaulyje su V 07:10 Grilio
skanėstai 07:40 Vasara tiesiogiai
su D 08:10 „Delta“ (2/11) 09:15
„Moterų daktaras“ (2/17) 10:20
Partizanų keliais 2 10:50 Grįžtu
namo 11:25 „Juodosios katės“ (1)
12:30 „Bitininkas“ (1/7) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(2/14) 14:55 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ (3) 16:00 Reporteris
16:27 Orai 16:30 Gyvenimo būdas 17:00 PREMJERA.„Moterų
daktaras“ (3/4) 18:00 Reporteris
18:40 Keliauk su „Reporteriu“
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.” 19:00
„Bitininkas“ (1/24) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 Grilio skanėstai
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ (1/6)
22:00 Reporteris 22:40 Keliauk su
„Reporteriu“ 22:52 Orai 22:55 Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.” 23:00 „Gluchariovas“ (2/10)
00:05 „Delta“ (2/11) 01:05 „Bitininkas“ (1/4) 02:00 „Krikšto tėvas“
(8) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ (6)
03:35 „Tarp meilės ir neapykantos“
(7) 04:20 „Krikšto tėvas“ (8)

06:15 Mano gyvenimo šviesa
(297-299) 07:30 Keista šeimynėlė
(13) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (189) 08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai
(59) 12:25 Meilės sparnai (60)
13:25 Gyvenimo daina (64) 14:25
Dvi širdys (1075-1078) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS Neįmanoma misija.
Šmėklos protokolas 23:40 Bukas
ir bukesnis 2 01:40 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los Andželo

06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00
Simpsonai 11:25 Kobra 11 12:25
Vedęs ir turi vaikų 13:25 Univeras.
Naujas bendrikas 14:30 Televitrina
15:00 6 kadrai 15:25 Kaulai 16:25
CSI Majamis 17:25 Kobra 11 18:25
Vedęs ir turi vaikų 19:25 Univeras. Naujas bendrikas 20:00 Farai
21:00 Žinios 21:53 Sportas 21:58
Orai 22:00 Kingsman. Slaptoji
tarnyba 00:40 Daktaras Hausas
01:30 Amerikiečiai 02:25 6 kadrai
02:50 Trapučio parkas

05:00 Naujokė 05:25 Mažylė Houp
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:25 Simpsonai 07:55 Bibliotekininkai 08:55 Meilės sūkuryje 10:00
Tai - mano gyvenimas 12:00 Kobra
11 13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
TV3 orai 19:30 Ledynmetis 3
21:15 Maikas ir Deivas ieško pamergių 23:25 Siaubas baubas 3
01:05 Kastlas 01:55 Kaulai 02:45
Rouzvudas 03:35 Ekstrasensai tiria 04:35 Naujokė

05:00 Panorama 05:30 Dienos
tema. 05:50 Sportas. Orai. 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras.
07:00 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 07:10 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2 07:25 Nauji Piterio
Peno nuotykiai 1 07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:20 Pažvelk
į profesiją kitaip 08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:15 Samdiniai. Idealistai prieš „Islamo valstybę” 13:10
Stop juosta. (su vertimu į gestų k.)
13:40 Stambiu planu 14:25 Mūsų
miesteliai. Jūžintai. 1 d. 15:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 15:45 Premjera. Detektyvė Miretė 15:55 Premjera. Aviukas
Šonas 5 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 16:30 Laba diena, Lietuva.
18:00 Mokslo sriuba 18:30 Auksinis protas 20:25 Kultūros teismas
21:15 Europos kinas. Pasienis
22:50 Mari Samuelsen ir NIKO festivalyje „Midsummer Vilnius 2018”
00:20 DW naujienos rusų kalba.
00:35 Dabar pasaulyje

06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
11:00 Simpsonai 11:25 Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25
Univeras. Naujas bendrikas 14:30
Televitrina 15:00 6 kadrai 15:25
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų
19:25 Univeras. Naujas bendrikas
20:30 Saša ir Tania 21:00 Žinios
21:28 Orai 21:30 Nauja duktė
23:40 Pėdsakai 00:40 Daktaras
Hausas 01:30 Amerikiečiai 02:20
6 kadrai 02:50 Trapučio parkas
05:00 Panorama. HD 05:30 Dienos tema. 05:50 Sportas. Orai.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras 07:05 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 07:15 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 07:25 Nauji
Piterio Peno nuotykiai 1 07:50
Linija, spalva, forma. 08:20 Lietuva mūsų lūpose 08:50 Kaip
atsiranda daiktai 10 09:15 Labas
rytas, Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Tremtiniai.
Europa 1945 metais 13:10 Euromaxx 13:40 Klauskite daktaro
14:30 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 4 15:20
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji Piterio Peno
nuotykiai 1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 16:30 Laba diena,
Lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė.
18:35 Nacionalinis turtas 19:00
Lietuva mūsų lūpose 19:30 Meilė
kaip mėnulis 20:25 Anapus čia ir
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30
Senekos diena 23:15 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija. 23:45 DW naujienos rusų kalba.

Šeštadienis, rugsėjo 1 d.

(7) 19:00 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (15) 20:00 Info
diena 21:00 Pragaro vaikis 23:20
Desperado 01:15 Strėlė (4) 02:00
Kas žudikas? (2)

21.15 val.

06:00 Auklė (125-127) 07:30 Kijevo operatyvinė grupė (5) 08:30
Farų karai (6) 09:30 Teisingumo
agentai (6) 10:35 Kobra 11 (8)
11:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6) 12:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(14) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (6) 14:50 Farų karai (7) 15:50
Teisingumo agentai (7) 16:55
Kobra 11 (9) 18:00 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

15.25 val.
„Tas beprotiškas, beprotiškas, beprotiškas pasaulis“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija 07:00 Gimtoji žemė 07:30
Premjera. Hani ir Nani 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva 10:30
Žinios 10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios 11:35 Labas rytas,
Lietuva 12:00 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2 12:55
Pasaulio dokumentika. Premjera.
Metų laikai 13:50 Premjera. Džesika Flečer 4 15:25 Klausimėlis.
lt. 15:43 Loterija „Keno Loto”
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą) 16:00 Sveikinimų
koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Gražiausios poetų dainos 22:40
Blogi žodžiai 00:10 Kazino „Royale” 02:35 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2 03:30 Pasaulio dokumentika. Metų laikai
04:25 Džesika Flečer 4

Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(4) 13:40 Ekstrasensų mūšis (10)
16:00 Reali mistika (48) 17:05
Nusikaltimų tyrėjai (7) 18:15 Kas
žudikas? (3) 19:30 Dainuok mano dainą 21:30 MANO HEROJUS Į saulę 23:25 AŠTRUS KINAS Nepažįstamojo skambutis
01:05 Dainuok mano dainą
06:00 „Pavojingiausios kelionės.
Ladakas“ 06:30 „Pasaulio turgūs.
Nica“ 07:00 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš
viršaus“ 07:55 „Pasaulio turgūs.
Ypatingas maistas“ 08:30 10 min
iki tobulybės su Jurijumi 08:45
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 Grilio skanėstai
10:25 Gyvenimo būdas 10:55
Ekovizija 11:05 „Iššūkis“ (3/1;
3/2) 13:00 „Baltoji vergė“ (33;
34) 15:00 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 15:15 Skinsiu raudoną rožę 16:00 Žinios 16:12 Orai
16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“
16:20 Partizanų keliais 2 16:50
Grilio skanėstai 17:25 „Neišsižadėk“ (34) 18:00 Žinios 18:27 Orai
18:30 „Neišsižadėk“ (34 tęs. 35)
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Mesingas. Aplenkiantis laiką“
(9; 10) 22:00 Žinios 22:27 Orai
22:30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ (10 tęs.) 23:00 „Iššūkis“
(3/1; 3/2) 01:00 „Moterų daktaras“ (2/5; 2/6) 02:45 „Baltoji vergė“ (33; 34) 04:05 „Neprijaukinti.
Naujoji Zelandija“ 04:30 „Iššūkis“
(3/1; 3/2)
06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias 07:25 HIPPO HELL HD 16:9
08:25 Sandėlių karai 08:55 Vienam gale kablys 09:25 Pavojingiausi pasaulio vairuotojai 10:00
Žvejo nuotykiai 11:00 Pragaro
kelias 12:00 Jokių kliūčių! 13:00
Paskutinė lokių karalystė 14:00
Atšiaurioji Aliaska 15:00 Ledo
kelias 16:00 Iš peties 17:00
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 19:00 Amerikos talentai
21:00 Žinios 21:53 Sportas
21:58 Orai 22:00 Heraklis 23:55
Kingsman. Slaptoji tarnyba 00:30
Kolumbiana 02:30 Du miegamieji, viena vonia

06:30 Žvėrelių būrys (18) 06:55
Įspūdingasis Žmogus-voras (6)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (5) 07:45 Sveiki
atvykę į “Veiną” (6) 08:10 Pabaisiukas Bansenas (19) 08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (1) 09:00
Ogis ir tarakonai (26-28) 09:30
Drakonų kova. Super (40) 10:00
KINO PUSRYČIAI Lukas Skruzdėliukas 11:40 Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai
13:25 Mano žmona - ragana
15:25 Tas beprotiškas, beprotiškas, beprotiškas pasaulis 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Alvinas ir
burundukai 2 21:15 PREMJERA
Kvaišų atostogos 23:20 Be įsipa- 05:30 Panorama. HD 05:52
reigojimų 01:20 Neįmanoma mi- Sportas. Orai. 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Rensija. Šmėklos protokolas
kamės iššūkius. Naujo LRT sezono atidarymas. 07:35 Kultūrų
kryžkelė. Rusų gatvė. 08:05
05:40 Mažylė Houp 06:15 TeleMisija. Vilnija. 08:30 Pažvelk
vitrina 06:30 Aladinas 07:00 Anį profesiją kitaip 09:00 Moksčiukų istorijos 07:30 Žvaigždžių
lo sriuba 09:30 Laumės juosta
karai. Sukilėliai 08:00 Aladinas
2018. Vaikų vokalinės muzikos
08:30 Kobra 11 09:30 Maisto
festivalis. 1 d. 11:00 Hamletas
kelias 10:00 Turbo 11:50 Ma13:15 Klauskite daktaro 14:10
žylio atostogos 13:50 Keturkojis
Stilius 15:05 Giminės ir 16:00
Kupidonas 15:45 Havajai 5.0
Euromaxx 16:35 Naujas kinas
16:45 Ekstrasensų mūšis 18:30
17:30 Atspindžiai. Paveldo koTV3 žinios 19:17 TV3 sportas
lekcija. 18:00 Prisikėlimo eks19:22 TV3 orai 19:25 Eurojackpresas – šimtmečio veidai 18:45
pot 19:30 Šrekas 21:10 Karalius
Marčelas Mastrojanis. Tobulas
Artūras 23:45 Gautas iškvieitalas 19:45 Skamba skamba
timas 01:25 Jūrų pėstininkas
kankliai 2018. Sutartinių pynės.
03:00 Išpirka - milijardas 04:55
20:40 Stambiu planu 21:30 KiRouzvudas
no žvaigždžių alėja. Premjera.
Suvilioti seklį 23:00 LRT OPUS
06:15 Auklė (123-127) 08:45 ORE. Mesijus & Munpazn 00:00
Sveikatos ABC televitrina 09:00 Dabar pasaulyje 00:30 Europos
Nutrūkę nuo grandinės (11) kinas. Pasienis 02:05 Saulius
09:30 Varom! (1) 10:00 Vaikai Petreikis ir Šv. Kristoforo oršėlsta (18) 10:30 Džiunglių prin- kestras 03:30 Prokurorai 04:15
cesė Šina (16) 11:30 Nepalies- Pažvelk į profesiją kitaip 04:40
ta Meksika (1) 12:40 Anthonis Klauskite daktaro
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Rugpjūčio 29 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:17
leidžiasi 20:22
Dienos ilgumas 14.05
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Adolfas, Sabina, Barvydas,
Lošimo Nr. 1168
Gaudvydė, Beatričė
Data: 2018-08-26
Tinkamas laikas sėti:
česnakus.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžo- 05 09 45 46 35 51 73 38 01 50
les, skinti, kaupti, konservuoti 32 31 48 49 15 28 03 23 41 40
75 52 54 34 27 30 68 60 14 43
ir šaldyti vaisius.

0070420 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei

Rugpjūčio 30 d.
VISA LENTELĖ
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:19
08 20 72 19 11 44 66 12 36
leidžiasi 20:19
42 04 37 55
Dienos ilgumas 14.00
Pilnatis (18 mėnulio diena)
LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
Feliksas, Kintenis, Augūna,
10262.00€ 2
Adauktas, Gaudencija, Laimis,
Joris, Vesta
26.00€ 465
Tinkamas laikas sėti:
1.50€
13089
česnakus.
2.00€
11711
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoPAPILDOMI PRIZAI
les, skinti, kaupti, konservuoti
0428151 Automobilinis šalir šaldyti vaisius.
dytuvas MOBICOOL
Rugpjūčio 31 d.
0126335 Automobilinis šalPENKTADIENIS
dytuvas MOBICOOL
Laisvės diena
044*871 Automobilinis šalSaulė teka 06:21
dytuvas MOBICOOL
leidžiasi 20:17
Dienos ilgumas 13.56
0361823 Automobilinis šalPilnatis (19 mėnulio diena)
dytuvas MOBICOOL
Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė, Rai- 0351237 Automobilinis šaldytuvas MOBICOOL
mondas
Tinkamas laikas sėti:
0238404 Automobilinis šalbulves, topinambus, ridikus, dytuvas MOBICOOL
ridikėlius, burokėlius, morkas, pastarnokus, svogūnines 0387436 Automobilis “PEUGEOT 5008”
gėles.
Sode, darže:
0118936 Automobilis “PEUtinkamas laikas kaupti vaisius, GEOT 5008”
konservuoti šakniavaisius.
031*477 Dviratis AZIMUT

026*277 Sodininko rinkinys
FISKARS

Rugsėjo 1 d.
ŠEŠTADIENIS
Mokslo ir žinių diena
Baltijos jūros diena
Pasaulinė barzdų diena
Saulė teka 06:23
leidžiasi 20:14
Dienos ilgumas 13.51
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė, Gytis
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, ridikus,
ridikėlius, burokėlius, morkas,
pastarnokus, petražoles, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Rugsėjo 2 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 06:25
leidžiasi 20:12
Dienos ilgumas 13.47
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Ingrida, Protenis, Vilgaudas,
Steponas, Vilgaudė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Rugsėjo 3 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 06:27
leidžiasi 20:10
Dienos ilgumas 13.43
Delčia (22 mėnulio diena)
Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Sirtautas, Mirga,
Bronislava
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

RUGPJŪČIO

29

0139533 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei

0203649 Pretendentas į 120
000 Eur

RUGPJŪČIO

30

021*711 Siurblys - robotas
POLARIS

RUGPJŪČIO

31

PROGNOZĖ: Aukso puode –
1 000 000 Eur

KLAIPĖDA

+12 +23

P E N K TA D I E N I S

+14
+24
KLAIPĖDA

VILNIUS

RUGSĖJO

1

Lošimo Nr. 660
Data: 2018-08-26
Tel. 1634

LAIMĖJIMAI
49553877.32€ 0
1002723.60€

0

101114.90€

0

5486.80€ 0
254.90€

3

100.40€

3

61.10€

6

2+2

22.70€

77

3+1

17.90€

72

3

13.70€

189

11.10€

443

8.20€

1391

039*615 P a s p i r t u k a s 1 + 2
2+1
KETTLER

Garsinės peržiūros –
gyvas improvizuotos
muzikos ir tyliųjų filmų
dialogas, jau antrą
kartą keliaujantis po
Lietuvą.

Rugsėjo 3 d. 20.00 val.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vidiniame
kiemelyje žiūrėsime vie-

ną pirmųjų nepriklausomų hibridinių filmų – režisierių Robert Siodmak
ir Edgar G. Ulmer „Sekmadienio žmones“ (vok.
k. „Menschen am Sonntag“). Šis žaižaruojantis,
saulės nušviestas nebylusis filmas pasakoja apie
saujelę miesto gyventojų,
besimėgaujančių savaitgalio iškyla. Unikalus dokumentikos ir vaidybinio
filmo hibridas suteikia retą
progą pažvelgti į Veimaro respublikos laikotarpio
Berlyną.
„Sekmadienio žmonės“ užfiksavo neišlikusį
tarpukario Berlyną, jo interjerus, parkus ir gatves.
Vienas svarbiausių filmo
akcentų – miesto ir jame
gyvenančių žmonių san-

+17
+24
KLAIPĖDA

+15 +20

SEKMADIENIS
tykis. Siekiant autentiško RUGSĖJO
miesto paveikslo, filme
vaidino aktoriai mėgėjai,
improvizavę savo kasdienybės scenas. Iki šiol
KLAIPĖDA
VILNIUS
linksniuojamas kaip fil+18 +23
+11 +23
mas, anonsavęs prancūzų
Naująją bangą ir italų neo- RUGSĖJO P I R M A D I E N I S
realizmą, „Sekmadienio
žmonės“ – pasivaikščiojimas nebeegzistuojančio
miesto ritmu.
KLAIPĖDA
VILNIUS
Subtitrai: lietuvių k.
+15 +24
+15 +20
Garso takelius filmams
kurs ir gyvai atliks šiuoANTRADIENIS
laikinio eksperimentinio RUGSĖJO
džiazo atstovai, grupė
Sheep Got Waxed: Adas
Gecevičius (mušamieji),
Simonas Šipavičius (sakKLAIPĖDA
VILNIUS
sofonas) ir Paulius Vaškas
+16 +24
+17 +23
(gitara).
Renginys
VANDENS TEMPERATŪRA
nemokamas
+19 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS
+19 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+19 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

2

+15
+25

3

+17
+25

4

+18
+26

SAULĖS AKTYVUMAS

G2
S0
R0

Numatomos vidutinės
geomangnetinės audros.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

PROGNOZĖ: 61 000 000 Eur

Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

Š E ŠTA D I E N I S

VILNIUS

660-0003*89

Lošimo Nr. 290
Data: 2018-08-17

+14 +21

+16 +22

Kelioninius čekius į Palangą
laimėjo 2 žaidėjai:

5+2
020*680 Kuponas degalams
5+1
(30 Eur)
5
018*967 Kuponas kelionei
4+2
(300 Eur)
4+1
032*781 Pakvietimas į TV
4
studiją
3
+2
013*450 Pakvietimas į TV

Sudoku

+14
+22

+12 +23

018*391 Kepsninė MUS- SKAIČIAI
08, 25, 26, 38, 48 + 06, 09
TANG

0222961 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei

KETVIRTADIENIS

VILNIUS

043*805 Telefonas SAMSUNG GALAXY J3

043*649 Kepsninė MUSTANG

026*677 Pakvietimas į TV

+11 +21

+12 +21

029*512 Sodininko rinkinys
FISKARS

007*034 Kavos aparatas
DELONGHI

043*666 Pakvietimas į TV

KLAIPĖDA

+12 +20

- KAMUOLYS

studiją

+12
+21

VILNIUS

0288396 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei

Kviečiame jau dabar re660-0031*50
zervuotis staliukus nebyPiniginius prizus po 300 Eurų
liojo kino koncertų ciklo
laimėjo 50 žaidėjų:
peržiūrai Prienų kultūros
660-0004*38
ir laisvalaikio centro kie660-0005*70
melyje! Jūsų laukia ka660-0015*63
vinės „Redokas” specia660-0025*60
lus meniu ir puiki nuotai660-0028*14
ka! Ateik su šeima ir su
draugais! Vietų skaičius
Sekančio tiražo prizas:
03**700 Išmanioji apyrankė 10 000€, 5 x 1 000€ ir 15 x
ribotas.
BLAUPUNKT
500€
Rezervacija el.p. rober029*428 Kabantis krėslas
tapklc@gmail.com

008*653 Kuponas degalams
(30 Eur)

TREČIADIENIS

0328931 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

16 67 69 65 17 29 24 63

ORAI

GAMA RADIACINIS FONAS

40
41

KAUNE

nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8640 nSv/val.

Žmogui žalinga dozė - 50 mln. nSv/val.
1986 m. Černobylio AE jų fiksuota 300 mlrd.

